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§ 60 Information 

Förutom information om dagens ärenden lämnades följande informationer på 
sammanträdet 

• Detaljplan, granskning nr 2 för Holmen, Svartbjörsbyn 1:3 m.fl. (KS 2016/42)
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§ 61 Delårsrapport januari - augusti 2016 
2015-455-012 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner upprättad 
delårsrapport för januari-augusti 2016. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden har upprättat en delårsrapport för januari-augusti 2016. 

Under perioden redovisar nämnden ett överskott på 47 000 kr. För helåret bedöms 
budgeten vara i balans. 

För beslut 
Kommunfullmäktige 

För kännedom 
Ekonomikontoret 
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§ 62 Delårsredovisning enligt internkontrollplan 2016 för tillsyn 
och kontroll inom miljöbalkens, alkohollagens samt 
livsmedelslagstiftningens områden 
2016-048-420, 2016-049-460 

Beslut 
Delårsredovisning för perioden januari - augusti 2016 godkänns. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat en delårsredovisning enligt internkontrollplan 
2016 för tillsyn och kontroll inom miljöbalkens, alkohollagens samt 
livsmedelslagstiftningens områden. 

Miljö- och byggnämnden beslutade 2015-11-10 § 80 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 2 februari 2016 § 6 behovsutredning och 
tillsynsplan 2016 -  2018 för områdena miljöbalken, strålskyddslagen, lagen om foder 
och animaliska biprodukter, alkohollagen, tobakslagen och lagen om vissa receptfria 
läkemedel. 

Miljö- och byggnämnden antog den 2 februari 2016 § 7 plan för livsmedelskontroll 
2016 - 2018. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-09-01 
Redovisning Miljöbalkens och alkohollagens område 
Redovisning Livsmedelskontrollen 

För kännedom 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 63 Sävast xx:xxx, Tillbyggnad av bostadshus, xxxx 
2016-223 

Beslut 
Ansökan om bygglov beviljas. 

Beslutet är fattat med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen, PBL. 

Åtgärden får inte påbörjas innan ett startbesked har utfärdats av miljö- och 
byggnämnden (10 kap. 3 § 1 PBL). 

Avgiften för bygglovet är kronor 2 034 kronor(i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). 

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. 

Bakgrund/bedömning 
Fastigheten omfattas av detaljplan 25-P 75/1 laga kraft vunnen den 19 december 1974. 
Planbestämmelse BFI = Fristående bostäder i ett plan. Största tillåtna sammanlagda 
byggnadsarean är 200 m2 per tomt. 

Bygglovansökan avviker från gällande detaljplan genom att den tillåtna sammanlagda 
byggnadsarean avses att överskridas med ca 12 % (ca 25 m2), varför berörda sakägare 
har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan (9 kap. 25 § PBL). 

Tre erinringar mot att lov ska beviljas har inkommit. De som yttrat sig anser att 
överskridandet av byggrätten inte ska betraktas som en liten avvikelse. 

Miljö och byggnämnden beviljade 2015-04-28 startbesked för nybyggnad av 
"attefallshus" samt tillbyggnad av bostadshus ("attefallstillbyggnad"). Sökandens 
önskemål var att bygga ett attefallhus (25m2) som skulle sammankopplas med 
befintligt bostadshus med en attefallstillbyggnad på 15 m2. Nämnden tolkade vid 
prövningen av dessa ärenden att detta skulle vara i enlighet med de nya 
atefallreglerna. 

Länsstyrelsen och mark och miljödomstolen har i ett annat domslut 
kommenterat/tolkat hur attefallsreglerna ska tillämpas. Av deras tolkning framgår att 
om attefallhuset på något sätt sammankopplas med en annan byggnad blir åtgärden 
bygglovspliktig. Detta innebär att tillbyggnaden samt attefallshuset ska ses som en 
enhet och betraktas som tillbyggnad av bostadshus.  

Ett beviljande av bygglov för sökt åtgärd innebär att byggrätten överskrids med ca 
12%. 
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Forts § 63 
Ett avslagsbeslut innebär i förlängningen att sökanden ska vidta rättelse så att 
attefallsreglerna uppfylls. Rättelsen i detta fall kan göras genom att tillbyggnaden och 
attefallshuset friläggs från varandra.  

Miljö- och byggnämnden bedömer att påverkan på omgivningen blir densamma 
oavsett om byggnaderna sitter ihop eller friläggs. Nämnden bedömer vidare att ett 
överskridande av byggrätten med 12% kan betraktas som en liten avvikelse vilket kan 
godtas. 

Upplysningar 
Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom 
fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av bostadshus samt anmälan om flyttning av 
byggnad på fastigheten Sävast xx:xxx. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-08-26 
Ansökan och situationsplan 

För kännedom 
xxx 
Samhällsbyggnadskontoret 
Fastighetsägare: Sävast xxx 
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§ 64 Björkelund x:x; Nybyggnad av gäststuga,  
2016-269 

Beslut 
Ansökan om bygglov avslås. 

Beslutet är fattat med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL. 

Avgiften för prövningen är 1 800 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). 

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. 

Motivering/bedömning 
Fastigheten omfattas av detaljplan 25-P85/21 som vunnit laga kraft 1 juli 1985. 
Planbestämmelse BqI = Bostäder i högst en våning. Område med miljövärden som bör 
skyddas. Ny bebyggelse kan medges där den ansluter till områdets allmänna karaktär. 

Tomtplatsen består av fastigheterna Björkelund x:xx samt Björkelund x:x med 
sammanlagd yta på 1703 m2. På fastigheterna finns en huvudbyggnad, ett attefallshus 
samt en gäststuga på 25 m2.  

Ett beviljande av bygglov innebär att tomtplatsen skulle bestå av en huvudbyggnad 
samt tre stugor. Sökanden har för avsikt att hyra ut hus samt stugor för boende, 
exempelvis student eller någon annan typ av tillfälligt boende. 
Beviljande av sökt åtgärd innebär att bebyggelsen på de aktuella fastigheterna närmast 
blir att betrakta som en mindre stugby vilket inte ansluter till områdets allmänna 
karaktär. Miljö- och byggnämnden anser att åtgärden avviker mot bestämmelserna i 
detaljplanen och att avvikelsen inte är att betrakta som liten varför ansökan avslås. 

Ansökan om bygglov har granskats enligt 8 kap. PBL, med avseende på placering, 
lämplighet, yttre utformning och användning. 
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Forts § 64 

Beskrivning av ärendet 
xxxxx har lämnat in en ansökan om bygglov för nybyggnad av gäststuga på 25 
m2 på fastigheten Björkelund x:xx  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-08-24 
Ansökan och situationsplan 

För kännedom 
xxx
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 65 Harads x:x, Nybyggnad av 9 stycken Attefallshus, 
2016-227 

Beslut 
Ansökan om bygglov avslås. 

Beslutet är fattat med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL. 

Avgiften för prövningen är 1 800 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). 

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. 

Motivering/bedömning 
Fastigheten omfattas av detaljplan 25-EDE-1033 (fd byggnadsplan) beslutad den 13 
maj 1963. Planbestämmelse BFII = Friliggande bostäder i högst 2 våningar. 
Byggrätten medger en huvudbyggnad samt en gårdsbyggnad per tomt. Gårdsbyggnad 
får inte inredas till bostad. Högsta tillåtna höjd på gårdsbyggnad är 2,5 meter. Största 
tillåtna sammanlagda byggnadsarean är 190 m2 per tomt. 

Bygglovansökan avviker från gällande detaljplan genom att: 

• Den tillåtna sammanlagda byggnadsarean avses att överskridas (bef. 123 m2 +
nybyggnad 192 m2) med ca 65 % (ca 125 m2).

• 5 byggnader avses att uppföras på punktprickad mark (mark som inte får
bebyggas).

• Den sökta verksamheten "asylboende" överensstämmer inte med
planbestämmelsen bostäder. Verksamheten är att betrakta som hotell eller
vandrarhem.

Drygt tio erinringar har inkommit i ärendet. En sammanfattning av synpunkterna 
redovisas nedan 

• Stor avvikelse mot detaljplanen

• Olämplig lokalisering (närhet till väg, överexploaterad tomt m.m.)

• Ökad brandrisk
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Forts § 65 
Miljö- och byggnämnden anser att avvikelsen mot gällande detaljplan inte är att 
betrakta som liten varmed ansökan avslås. 

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

Beskrivning av ärendet 
xxx har lämnat in en ansökan om bygglov för nybyggnad av 9 stycken 
Attefallshus/bostadshus på fastigheten Harads x:xx. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-08-25 
Ansökan och situationsplan 

För kännedom 
xxxx
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 66 Rasmyran x:xx; Ansökan om utdömande av vite 
2014-062 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden hemställer hos Mark- och miljödomstolen om prövning och 
utdömande av vite enligt nämndens beslut 2015-11-10 § 83.  

Det finns inget skäl att jämka vitesbeloppet. 

Beskrivning av ärendet 
En anonym anmälan om att byggnaden och tomten på fastigheten Rasmyran x:xx inte 
hölls i ett vårdat skick inkom till miljö- och byggnämnden 2014-04-10. 

2014-08-08 begärde miljö- och byggnämnden att fastighetsägaren skulle komma in 
med en skriftlig redogörelse över det som anförts samt vilka åtgärder som avsågs 
utföras med anledning av det anförda. Inget svar inkom. 

2015-05-06 inkom ytterligare ett anonymt klagomål. 

2015-06-01 förelade miljö- och byggnämnden fastighetsägaren xxxx att vidta åtgärd 
beträffande brister på fastigheten. Björkris och annat ris tas bort, gräsmatta klipps och 
hålls i vårdat skick, bildelar och byggavfall samt entrétak, takrännor omhändertas och 
transporteras till godkänd mottagare. Byggnadsdelar exempelvis takplåtar ska säkras 
på ett sådant sätt att de inte riskerar att blåsa ner och orsaka skador på person eller 
egendom. Åtgärderna skulle vara genomförda senast den 2015-07-10. Inga åtgärder 
genomfördes. 

2015-11-10 § 83 beslutade miljö- och byggnämnden att föreläggandet skulle förenas 
med vite om 10 000 kronor om åtgärderna inte var genomförda senast den 15 juni 
2016.  

En inspektion genomfördes 2016-09-08 och det kunde konstateras att inga åtgärder 
genomförts. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-08-25  
MBN-beslut 2015-11-10 § 83 
Tjänsteskrivelse 2015-10-08 inkl bilder 

För kännedom 
Mark- och miljödomstolen, Umeå tingsrätt, mmd.umea@dom.se 
Samhällsbyggnadskontoret 

mailto:mmd.umea@dom.se
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§ 67 Rasmyran x:xx; Föreläggande vid vite om åtgärder av ovårdad 
tomt 
2014-062 

Beslut 
xxxxxxxx, föreläggs med stöd av Plan- och bygglagen 11 kap. 19 § att vidta 
nedanstående åtgärder på fastigheten Rasmyran x:xx: 

• Björkris och annat ris tas bort. Gräsmatta klipps och hålls i vårdat skick.

• Bildelar omhändertas och transporteras till godkänd mottagare.

• Byggavfall omhändertas och transporteras till godkänd mottagare.

• Entretak, takrännor samt byggavfall omhändertas och transporteras till godkänd
mottagare.

• Byggnadsdelar exempelvis takplåtar ska säkras på ett sådant sätt att de inte
riskerar att blåsa ner och orsaka skador på person eller egendom.

Föreläggandet förenas med vite om 20 000 kronor utifall åtgärderna inte är 
genomförda senast 2016-10-31. 

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. 

Bedömning/motivering 
Miljö- och byggnämnden bedömer att vitet fastställs till 20 000 kronor då 
fastighetsägaren inte visat några intentioner på att påbörja avhjälpandet av bristerna. 

Lagrum 
Enligt 8 kap. 15 § i plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900) ska en tomt hållas i 
vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande 
olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppstår. 

Det anges vidare i 11 kap. § 19 att om en byggherre, ägare, nyttjanderättshavare, 
väghållare, kontrollansvarig, sakkunnig eller huvudman för en allmän plats låter bli att 
vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet enligt denna lag eller 
föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden 
förelägga denna att inom en viss tid vidta åtgärden (åtgärdsföreläggande). 
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Forts § 67 

Beskrivning av ärendet 
En anonym anmälan om att byggnaden och tomten på fastigheten Rasmyran x:xx inte 
hölls i ett vårdat skick inkom till miljö- och byggnämnden 2014-04-10. 

2014-08-08 begärde miljö- och byggnämnden att fastighetsägaren skulle komma in 
med en skriftlig redogörelse över det som anförts samt vilka åtgärder som avsågs 
utföras med anledning av det anförda. Inget svar inkom. 

2015-05-06 inkom ytterligare ett anonymt klagomål. 

2015-06-01 förelade miljö- och byggnämnden fastighetsägaren xxxx att vidta åtgärd 
beträffande brister på fastigheten. Björkris och annat ris tas bort, gräsmatta klipps och 
hålls i vårdat skick, bildelar och byggavfall samt entrétak, takrännor omhändertas och 
transporteras till godkänd mottagare. Byggnadsdelar exempelvis takplåtar ska säkras 
på ett sådant sätt att de inte riskerar att blåsa ner och orsaka skador på person eller 
egendom. Inga åtgärder genomfördes. 

Åtgärderna skulle vara genomförda senast den 2015-07-10. Inga åtgärder genomfördes. 

2015-11-10 § 83 beslutade miljö- och byggnämnden att föreläggandet skulle förenas 
med vite om 10 000 kronor om åtgärderna inte var genomförda senast den 15 juni 
2016.  

2016-09-08 gjordes en inspektion på fastigheten. Det kunde då konstateras att inga 
åtgärder genomförts. 

Ansökan till mark- och miljödomstolen om utdömande av vite beslutat 2015-11-10, § 
83, behandlas av nämnden 2016-09-13. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-08-25 
Bilder tagna 2015-05-29 
Bilder tagna 2015-09-03 
Bilder tagna 2015-09-08 

För kännedom 
xxxxxx 
Samhällsbyggnadskontoret 



Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 
16(55) 

Sammanträdesdatum 
2016-09-13 

Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur 

§ 68 Gunnarsbyn x:xx, Ansökan om utdömande av vite 
2013-832-451 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden hemställer hos Mark- och miljödomstolen om prövning och 
utdömande av vite enligt miljö- och byggnämndens beslut 2015-12-15 § 102. Det 
finns inget skäl att jämka vitesbeloppet. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2015-12-15 § 102 att med stöd av 26 kap. 9 
och 14 §§ miljöbalken, förelägga xxxx, vid ett vite av 30 000, att senast 2016-04-30 
forsla bort fordon och fordonsdetaljer, som framgick av fotografier i underlaget till 
föreläggandet, från fastigheten Gunnarsbyn x:xx till auktoriserad bilskrot. 

Miljö- och byggnämnden förelade i ovan nämnda beslut även vid vite av 1 000 kr per 
fordon xxxx att senast 2016-05-10 sända in kvitto från bilskroten på fordon som 
skrotats till nämnden.  

Miljö- och byggnämndens beslut 2015-12-15 § 102 med vitesföreläggande har 
delgivits xxxx. Beslutet har vunnit laga kraft. 

Miljö- och byggnämnden har vid inspektion 2016-05-10 konstaterat att xxxxxx inte 
har rättat sig efter vitesföreläggandet. Inga åtgärder har vidtagits för att städa upp 
fastigheten med avseende på fordon sedan nämndens föreläggande i december 2015. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-08-25 
Bilaga: Rapport efter inspektion 2016-05-10  
Bilaga: Beslut miljö- och byggnämnden 2015-12-15 § 102 
Bilaga: Dom MMD 2016-08-15 

För kännedom 
Mark- och miljödomstolen, Umeå tingsrätt, mmd.umea@dom.se 
Samhällsbyggnadskontoret 

mailto:mmd.umea@dom.se


Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 
17(55) 

Sammanträdesdatum 
2016-09-13 

Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur 

§ 69 Heden x:xx, Ansökan om utdömande av vite 
2015-1012-458 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden hemställer hos Mark- och miljödomstolen om prövning och 
utdömande av vite enligt miljö- och byggnämndens beslut 2015-09-08 § 72. Vitet är 
satt till 10 000 kronor. Det finns inget skäl att jämka vitesbeloppet. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden fick klagomål 2012-10-16 gällande hästhållningen på 
fastigheten Heden x:xx, xxxxxxxx. Klagande var närboende som bland annat var 
rädda för störningar i form av lukt och flugor. Allergier fanns också och styrktes med 
läkarintyg.  

Miljö- och byggnämnden beslutade 2012-12-04 § 97 att förbjuda hästhållningen på 
fastigheten och att hästarna skulle vara flyttade senast 2013-03-31. Beslutet fattades 
utifrån de olägenheter hästhållningen utgjorde för närboende och områdets karaktär av 
sammanhållen bebyggelse. Beslutet överklagades, och Länsstyrelsen i Norrbottenslän 
upphävde beslutet. Länsstyrelsen förbjöd hästhållning på fastigheten Heden x:xx 
under perioden 15 juni till 15 september varje år. Vidare reglerades hästhållningen på 
så sätt att under övrig tid skulle hagarna avstädas dagligen och gödseln förvars i 
tätbehållare/container till dess att den transporterades bort från fastigheten. 
Länsstyrelsens beslut överklagades inte. 

Miljö- och byggnämnden utövade under 2014 och 2015 tillsyn av efterlevnaden av 
Länsstyrelsens beslut. Vid tillsynen har konstaterats att efterlevnaden har försämrats 
efter hand. Städningen av hagarna inte skett på sätt som föreskrevs i Länsstyrelsens 
beslut. Under sommaren 2015 vistades hästarna på fastigheten under den tid då 
hästhållning förbjudits. Grannarna framförde också klagomål på hästhållningen. 

Miljö- och byggnämnden beslutade 2015-09-08 § 72, med hänsyn till den bristande 
efterlevnaden och de olägenheter grannarna utsattes för samt efter samråd med 
Länsstyrelsen, att förbjuda hästhållning på Heden x:xx. Samt att xxxxxx xxxxxx, att 
vid vite om 10 000 kronor senast 2016-01-01 flytta samtliga hästar från fastigheten 
Heden x:xx. 

Miljö- och byggnämndens beslut 2015-09-08 § 72 har delgivits xxxxxx. Beslutet har 
vunnit laga kraft. 

Inspektion genomfördes 2016-01-15. Vid besöket kunde konstateras att samtliga tre 
hästar befann sig på fastigheten. I strid med Miljö- och byggnämndens beslut. 

Då hästhållaren vid upprepade tillfällen inte valt att efterleva beslut om förbud mot 
hästhållning samt tidigare beslut om skötsel av hagar finner miljö- och byggnämnden 
inget skäl till att vitet ska jämkas. 



Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 
18(55) 

Sammanträdesdatum 
2016-09-13 

Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur 

Forts § 69 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-08-24 
Bilaga:  MBN beslut 2015-09-08 § 72 
Bilaga: Inspektionsrapport 2016-01-15 
Bilaga: Dom MMD 2016-08-15 

För kännedom 
Mark- och miljödomstolen, Umeå tingsrätt, mmd.umea@dom.se 
Samhällsbyggnadskontoret 

mailto:mmd.umea@dom.se


Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 
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Sammanträdesdatum 
2016-09-13 
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§ 70 Torpgärdan 4:38, Hantverksrestaurangen; Beslut om ny avgift 
för livsmedelskontrollen 2016 
2016-951-465 

Beslut 
Hantverksrestaurangen Saloua, vilken drivs av livsmedelsföretagaren Saloua Gasmi 
Ep Neffati, 770521-6781, inplaceras i riskklass 5, erfarenhetsklass B samt tilldelas 4,5 
timmar i kontrolltid för 2016. Eftersom timavgiften för 2016 är 928 kr medför detta att 
avgiften för 2016 blir 4 176 kr.  

Detta beslut ersätter tidigare beslut  dat. 2016-07-04 där kontrolltiden fastställdes till 7 
timmer per år.  

Faktura skickas separat. 

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  
Beslutet är meddelat med stöd av 3-6 och 9 §§ förordning (2006:1166) om avgifter för 
offentlig kontroll av livsmedel och kommunfullmäktiges beslut 2011-12-19 § 175 om 
taxa för miljö- och byggnämndens kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen 
samt beslut 2014-12-15 § 132 om timavgift vid tillämpning av taxor. 

Bedömning/Motivering  
I det tidigare beslutet dat. 2016-07-04, fastställs kontrolltiden till 7 timmar per år. Ett 
kontrollbesök, vilket beräknas ha tagit 3,5 timmar, genomfördes 2016-07-04. 
Utredning av detta ärende beräknas till ytterligare 1 timme.  

Miljö- och byggnämnden bedömer att det är rimligt att verksamheten betalar för den 
kontrolltid som lagts ner på ärendet.  

Ifall klagomål eller annat ger behov av livsmedelskontroll innan verksamheten har 
avslutats den 31 augusti 2016 kan nämnden komma att debitera den kontrolltiden i 
efterskott. 

Beskrivning av ärendet 
Hantverksrestaurangen Saloua startade sin verksamhet 2016-04-01. En första 
livsmedelskontroll genomfördes 2016-07-04, då även uppgifter för riskklassificering 
upptogs.  



Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 
20(55) 

Sammanträdesdatum 
2016-09-13 

Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur 

Forts § 70 
Fastigheten har sedan dess bytt ägare, och den nya fastighetsägaren, Bodens kommun, 
har sagt upp hyresavtalet. Verksamheten Hantverksrestaurangen Saloua kommer att 
avslutas senast 2016-08-31. Detta medför att den kontrolltid som tilldelats 
anläggningen behöver justeras, så att den stämmer överens med den verkliga tid som 
lagts ner på livsmedelskontroll på anläggningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-08-25 

För kännedom 
Hantverksrestaurangen Saloua
Samhällsbyggnadskontoret 



Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 
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Sammanträdesdatum 
2016-09-13 

Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur 

§ 71 Bredåker 8:8, Fastställande av program för regelbundna 
undersökningar, Bredåker vattenverk 
2014-308-465 

Beslut 
1. Program för regelbundna undersökningar dricksvattenkvalitet vid Bredåker

vattenverk fastställs. Tekniska förvaltningen genomför provtagningarna.

2. Beslutet gäller i tre år, till utgången av 2019, om inte förändringar i
dricksvattenproduktion eller lagstiftning kräver att programmet omprövas före.

Gösta Eriksson (MP) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

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  
Beslutet är taget med stöd av 11 § Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten 
2001:30 (dricksvattenföreskriften) där det framgår bland annat att när 
kontrollmyndigheten fastställer program för regelbundna undersökningar ska den 
fastställa provtagningspunkter samt frekvensen av normal respektive utvidgad 
undersökning.  

Bedömning 

Antalet föreskrivna undersökningar per år 
Tekniska förvaltningen har uppgett att den genomsnittliga produktionsmängden är 145 
m3 per dygn. Detta medför, enligt dricksvattenföreskriften, att ett visst antal prov ska 
tas. Antalet prov redovisas i underlaget. 

Provtagningspunkter 
Tekniska har föreslagit en provpunkt hos användare i byn, men denna kompletteras av 
provtagning i dricksvattenreservoaren. Miljö- och byggnämnden bedömer att 
provtagningspunkterna är godtagbara.  

Parametrar som ingår i undersökningen 
De parametrar som ingår i de regelbundna undersökningarna är de som föreskrivs i 
dricksvattenföreskriften.  

Miljö- och byggnämnden har inte möjlighet att medge några avsteg från vilka 
parametrar som ska ingå i normal undersökning, därför kan tekniska förvaltningens 
yttrande om parametern smak vid normal undersökning inte medges.  
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Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur 
  

 

Forts § 71 
Livsmedelsverket kommenterar i vägledningen till dricksvattenföreskrifterna 
parametern smak med orden ”Dricksvattnets smak bör undersökas först sedan 
undersökaren på sannolika grunder bedömt att dricksvattnet inte utgör någon fara ur 
hälsosynpunkt”.  

Miljö- och byggnämnden delar Livsmedelsverkets hållning i frågan. Kontroll av smak 
bör inte göras innan man genom sensoriska undersökningar försäkrat sig om att 
dricksvattnet är godtagbart. Eftersom tekniska förvaltningen styr vattenverket så finns 
god kunskap om vilka reningsprocesser vattnet genomgått, och därför borde det inte 
vara någon risk för personalen att smaka av vattnet. Det saknas därför motiv för att 
göra avvikelser för parametern smak vid utvidgad undersökning hos användare. 
Parametrarna för utgående vatten, normal kontroll och utvidgade kontroll hos 
användare framgår av underlaget. 

Beskrivning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har lämnat in ett förslag till program för regelbundna 
undersökningar av dricksvattenkvaliteten vid Bredåker vattenverk och 
distributionsnätet som tillhör vattenverket.  

Förslaget omfattar provtagning av normalkontroll och utökad kontroll hos användare 
samt kontroll av utgående vatten. Förslaget beskriver även provtagningspunkterna på 
ett godtagbart sätt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-08-02 
Program för regelbundna undersökningar 

 

För kännedom 
Tekniska förvaltningen 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 72 Brännberg S:1, Fastställande av program för regelbundna 
undersökningar, Brännberg vattenverk 
2014-309-465 

Beslut 
1. Program för regelbundna undersökningar dricksvattenkvalitet vid Brännberg 

vattenverk fastställs. Tekniska förvaltningen genomför provtagningarna.  

2. Beslutet gäller i tre år, till utgången av 2019, om inte förändringar i 
dricksvattenproduktion eller lagstiftning kräver att programmet omprövas före. 

Gösta Eriksson (MP) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

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  
Beslutet är taget med stöd av 11 § Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten 
2001:30 (dricksvattenföreskriften) där det framgår bland annat att när 
kontrollmyndigheten fastställer program för regelbundna undersökningar ska den 
fastställa provtagningspunkter samt frekvensen av normal respektive utvidgad 
undersökning.  

Bedömning  

Antalet föreskrivna undersökningar per år  
Tekniska förvaltningen har uppgett att den genomsnittliga produktionsmängden är 25 
m3 per dygn. Detta medför, enligt dricksvattenföreskriften, att ett visst antal prov ska 
tas. Antalet prov redovisas i underlaget.  

Provtagningspunkter  
Tekniska har föreslagit en provpunkt hos användare i byn. Miljö- och byggnämnden 
bedömer att provtagningspunkten är tillräcklig eftersom produktionen inte är så stor 
och ledningsnätet är begränsat.  

Parametrar som ingår i undersökningen  
De parametrar som ingår i de regelbundna undersökningarna är de som föreskrivs i 
dricksvattenföreskriften.  

Miljö- och byggnämnden har inte möjlighet att medge några avsteg från vilka 
parametrar som ska ingå i normal undersökning, därför kan tekniska förvaltningens 
yttrande om parametern smak vid normal undersökning inte medges.  
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Forts § 72 
Livsmedelsverket kommenterar i vägledningen till dricksvattenföreskrifterna 
parametern smak med orden ”Dricksvattnets smak bör undersökas först sedan 
undersökaren på sannolika grunder bedömt att dricksvattnet inte utgör någon fara ur 
hälsosynpunkt”.  

Miljö- och byggnämnden delar Livsmedelsverkets hållning i frågan. Kontroll av smak 
bör inte göras innan man genom sensoriska undersökningar försäkrat sig om att 
dricksvattnet är godtagbart. Eftersom tekniska förvaltningen styr vattenverket så finns 
god kunskap om vilka reningsprocesser vattnet genomgått, och därför borde det inte 
vara någon risk för personalen att smaka av vattnet. Det saknas därför motiv för att 
göra avvikelser för parametern smak vid utvidgad undersökning hos användare. 
Parametrarna för utgående vatten, normal kontroll och utvidgade kontroll hos 
användare framgår av underlaget. 

Beskrivning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har lämnat in ett förslag till program för regelbundna 
undersökningar av dricksvattenkvaliteten vid Brännberg vattenverk och 
distributionsnätet som tillhör vattenverket.  

Förslaget omfattar provtagning av normalkontroll och utökad kontroll hos användare 
samt kontroll av utgående vatten. Förslaget beskriver även provtagningspunkterna på 
ett godtagbart sätt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-08-03 
Program för regelbundna undersökningar 

 

För kännedom 
Tekniska förvaltningen 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 73 Gunnarsbyn 7:53; Fastställande av program för regelbundna 
undersökningar, Gunnarsbyn vattenverk 
2014-310-465 

Beslut 
1. Program för regelbundna undersökningar dricksvattenkvalitet vid Gunnarsbyn 

vattenverk fastställs. Tekniska förvaltningen genomför provtagningarna.  

2. Beslutet gäller i tre år, till utgången av 2019, om inte förändringar i 
dricksvattenproduktion eller lagstiftning kräver att programmet omprövas före. 

Gösta Eriksson (MP) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

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  
Beslutet är taget med stöd av 11 § Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten 
2001:30 (dricksvattenföreskriften) där det framgår bland annat att när 
kontrollmyndigheten fastställer program för regelbundna undersökningar ska den 
fastställa provtagningspunkter samt frekvensen av normal respektive utvidgad 
undersökning.  

Bedömning  

Antalet föreskrivna undersökningar per år  
Tekniska förvaltningen har uppgett att den genomsnittliga produktionsmängden är 85 
m3 per dygn. Detta medför, enligt dricksvattenföreskriften, att ett visst antal prov ska 
tas. Antalet prov redovisas i underlaget.  

Provtagningspunkter  
Tekniska har föreslagit en provpunkt hos användare i byn, men denna kompletteras av 
provtagning i dricksvattenreservoaren. Miljö- och byggnämnden bedömer att 
provtagningspunkterna är godtagbara.  

Parametrar som ingår i undersökningen  
De parametrar som ingår i de regelbundna undersökningarna är de som föreskrivs i 
dricksvattenföreskriften.  

Miljö- och byggnämnden har inte möjlighet att medge några avsteg från vilka 
parametrar som ska ingå i normal undersökning, därför kan tekniska förvaltningens 
yttrande om parametern smak vid normal undersökning inte medges.  
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Forts § 73 
Livsmedelsverket kommenterar i vägledningen till dricksvattenföreskrifterna 
parametern smak med orden ”Dricksvattnets smak bör undersökas först sedan 
undersökaren på sannolika grunder bedömt att dricksvattnet inte utgör någon fara ur 
hälsosynpunkt”.  

Miljö- och byggnämnden delar Livsmedelsverkets hållning i frågan. Kontroll av smak 
bör inte göras innan man genom sensoriska undersökningar försäkrat sig om att 
dricksvattnet är godtagbart. Eftersom tekniska förvaltningen styr vattenverket så finns 
god kunskap om vilka reningsprocesser vattnet genomgått, och därför borde det inte 
vara någon risk för personalen att smaka av vattnet. Det saknas därför motiv för att 
göra avvikelser för parametern smak vid utvidgad undersökning hos användare. 
Parametrarna för utgående vatten, normal kontroll och utvidgade kontroll hos 
användare framgår av underlaget. 

Beskrivning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har lämnat in ett förslag till program för regelbundna 
undersökningar av dricksvattenkvaliteten vid Gunnarsbyn vattenverk och 
distributionsnätet som tillhör vattenverket.  

Förslaget omfattar provtagning av normalkontroll och utökad kontroll hos användare 
samt kontroll av utgående vatten. Förslaget beskriver även provtagningspunkterna på 
ett godtagbart sätt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-08-11 
Program för regelbundna undersökningar 

 

För kännedom 
Tekniska förvaltningen 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 74 Harads 6:62, 8:83; Fastställande av program för regelbundna 
undersökningar, Harads vattenverk 
2014-311-465 

Beslut 
1. Program för regelbundna undersökningar dricksvattenkvalitet vid Harads 

vattenverk fastställs. Tekniska förvaltningen genomför provtagningarna.  

2. Beslutet gäller i tre år, till utgången av 2019, om inte förändringar i 
dricksvattenproduktion eller lagstiftning kräver att programmet omprövas före. 

Gösta Eriksson (MP) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

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  
Beslutet är taget med stöd av 11 § Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten 
2001:30 (dricksvattenföreskriften) där det framgår bland annat att när 
kontrollmyndigheten fastställer program för regelbundna undersökningar ska den 
fastställa provtagningspunkter samt frekvensen av normal respektive utvidgad 
undersökning.  

Bedömning  

Antalet föreskrivna undersökningar per år  
Tekniska förvaltningen har uppgett att den genomsnittliga produktionsmängden är 170 
m3 per dygn från Harads norra vattenverk och 200 m3 per dygn från Harads södra 
vattenverk. Detta medför, enligt dricksvattenföreskriften, att ett visst antal prov ska 
tas. Antalet prov redovisas i underlaget.  

Provtagningspunkter  
Tekniska har föreslagit en provpunkt hos användare i byn, men denna kompletteras av 
provtagning i dricksvattenreservoaren. Miljö- och byggnämnden bedömer att 
provtagningspunkterna är godtagbara.  

Miljö- och byggnämnden har inte möjlighet att medge några avsteg från vilka 
parametrar som ska ingå i normal undersökning, därför kan tekniska förvaltningens 
yttrande om parametern smak vid normal undersökning inte medges.  
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Forts § 74 
Parametrar som ingår i undersökningen  
De parametrar som ingår i de regelbundna undersökningarna är de som föreskrivs i 
dricksvattenföreskriften.  

Livsmedelsverket kommenterar i vägledningen till dricksvattenföreskrifterna 
parametern smak med orden ”Dricksvattnets smak bör undersökas först sedan 
undersökaren på sannolika grunder bedömt att dricksvattnet inte utgör någon fara ur 
hälsosynpunkt”.  

Miljö- och byggnämnden delar Livsmedelsverkets hållning i frågan. Kontroll av smak 
bör inte göras innan man genom sensoriska undersökningar försäkrat sig om att 
dricksvattnet är godtagbart. Eftersom tekniska förvaltningen styr vattenverket så finns 
god kunskap om vilka reningsprocesser vattnet genomgått, och därför borde det inte 
vara någon risk för personalen att smaka av vattnet. Det saknas därför motiv för att 
göra avvikelser för parametern smak vid utvidgad undersökning hos användare. 
Parametrarna för utgående vatten, normal kontroll och utvidgade kontroll hos 
användare framgår av underlaget. 

Beskrivning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har lämnat in ett förslag till program för regelbundna 
undersökningar av dricksvattenkvaliteten vid Harads vattenverk och distributionsnätet 
som tillhör de båda vattenverken i Harads.  

Förslaget omfattar provtagning av normalkontroll och utökad kontroll hos användare 
samt kontroll av utgående vatten. Förslaget beskriver även provtagningspunkterna på 
ett godtagbart sätt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-08-11 
Program för regelbundna undersökningar 

 

För kännedom 
Tekniska förvaltningen 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 75 Djupsjö 3:93; Fastställande av program för regelbundna 
undersökningar, Lakaträsk vattenverk 
2014-312-465 

Beslut 
1. Program för regelbundna undersökningar dricksvattenkvalitet vid Lakaträsk 

vattenverk fastställs. Tekniska förvaltningen genomför provtagningarna.  

2. Beslutet gäller i tre år, till utgången av 2019, om inte förändringar i 
dricksvattenproduktion eller lagstiftning kräver att programmet omprövas före. 

Gösta Eriksson (MP) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

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  
Beslutet är taget med stöd av 11 § Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten 
2001:30 (dricksvattenföreskriften) där det framgår bland annat att när 
kontrollmyndigheten fastställer program för regelbundna undersökningar ska den 
fastställa provtagningspunkter samt frekvensen av normal respektive utvidgad 
undersökning.  

Bedömning  

Antalet föreskrivna undersökningar per år  
Tekniska förvaltningen har uppgett att den genomsnittliga produktionsmängden är 49 
m3 per dygn. Detta medför, enligt dricksvattenföreskriften, att ett visst antal prov ska 
tas. Antalet prov redovisas i underlaget.  

Provtagningspunkter  
Tekniska har föreslagit en provpunkt hos användare i byn. Miljö- och byggnämnden 
bedömer att provtagningspunkten är tillräcklig eftersom produktionen inte är så stor 
och ledningsnätet är begränsat.  

Parametrar som ingår i undersökningen  
De parametrar som ingår i de regelbundna undersökningarna är de som föreskrivs i 
dricksvattenföreskriften.  

Miljö- och byggnämnden har inte möjlighet att medge några avsteg från vilka 
parametrar som ska ingå i normal undersökning, därför kan tekniska förvaltningens 
yttrande om parametern smak vid normal undersökning inte medges. 
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Forts § 75 
Livsmedelsverket kommenterar i vägledningen till dricksvattenföreskrifterna 
parametern smak med orden ”Dricksvattnets smak bör undersökas först sedan 
undersökaren på sannolika grunder bedömt att dricksvattnet inte utgör någon fara ur 
hälsosynpunkt”.  

Miljö- och byggnämnden delar Livsmedelsverkets hållning i frågan. Kontroll av smak 
bör inte göras innan man genom sensoriska undersökningar försäkrat sig om att 
dricksvattnet är godtagbart. Eftersom tekniska förvaltningen styr vattenverket så finns 
god kunskap om vilka reningsprocesser vattnet genomgått, och därför borde det inte 
vara någon risk för personalen att smaka av vattnet. Det saknas därför motiv för att 
göra avvikelser för parametern smak vid utvidgad undersökning hos användare. 
Parametrarna för utgående vatten, normal kontroll och utvidgade kontroll hos 
användare framgår av underlaget. 

Beskrivning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har lämnat in ett förslag till program för regelbundna 
undersökningar av dricksvattenkvaliteten vid Lakaträsk vattenverk och 
distributionsnätet som tillhör vattenverket.  

Förslaget omfattar provtagning av normalkontroll och utökad kontroll hos användare 
samt kontroll av utgående vatten. Förslaget beskriver även provtagningspunkterna på 
ett godtagbart sätt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-08-12 
Program för regelbundna undersökningar 

 

För kännedom 
Tekniska förvaltningen 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 76 Pagla Militärövningsfält 1:1¸ Fastställande av program för 
regelbundna undersökningar, Pagla vattenverk 
2014-307-465 

Beslut 
1. Program för regelbundna undersökningar dricksvattenkvalitet vid Pagla vattenverk 

fastställs. Tekniska förvaltningen genomför provtagningarna.  

2. Beslutet gäller i tre år, till utgången av 2019, om inte förändringar i 
dricksvattenproduktion eller lagstiftning kräver att programmet omprövas före. 

Gösta Eriksson (MP) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

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  
Beslutet är taget med stöd av 11 § Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten 
2001:30 (dricksvattenföreskriften) där det framgår bland annat att när 
kontrollmyndigheten fastställer program för regelbundna undersökningar ska den 
fastställa provtagningspunkter samt frekvensen av normal respektive utvidgad 
undersökning.  

Bedömning  

Antalet föreskrivna undersökningar per år  
Tekniska förvaltningen har uppgett att den genomsnittliga produktionsmängden är 
7200 m3 per dygn. Detta medför, enligt dricksvattenföreskriften, att ett visst antal 
prov ska tas. Antalet prov redovisas i underlaget.  

Provtagningspunkter  
Tekniska har föreslagit provpunkter som är jämnt utplacerade i hela dricksvattennätet. 
Miljö- och byggnämnden bedömer att provtagningspunkterna är godtagbara.  

Parametrar som ingår i undersökningen  
De parametrar som ingår i de regelbundna undersökningarna är de som föreskrivs i 
dricksvattenföreskriften.  

Miljö- och byggnämnden har inte möjlighet att medge några avsteg från vilka 
parametrar som ska ingå i normal undersökning, därför kan tekniska förvaltningens 
yttrande om parametern smak vid normal undersökning inte medges.  
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Forts § 76 
Livsmedelsverket kommenterar i vägledningen till dricksvattenföreskrifterna 
parametern smak med orden ”Dricksvattnets smak bör undersökas först sedan 
undersökaren på sannolika grunder bedömt att dricksvattnet inte utgör någon fara ur 
hälsosynpunkt”.  

Miljö- och byggnämnden delar Livsmedelsverkets hållning i frågan. Kontroll av smak 
bör inte göras innan man genom sensoriska undersökningar försäkrat sig om att 
dricksvattnet är godtagbart. Eftersom tekniska förvaltningen styr vattenverket så finns 
god kunskap om vilka reningsprocesser vattnet genomgått, och därför borde det inte 
vara någon risk för personalen att smaka av vattnet. Det saknas därför motiv för att 
göra avvikelser för parametern smak vid utvidgad undersökning hos användare. 
Parametrarna för utgående vatten, normal kontroll och utvidgade kontroll hos 
användare framgår av underlaget. 

Beskrivning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har lämnat in ett förslag till program för regelbundna 
undersökningar av dricksvattenkvaliteten vid Pagla vattenverk och distributionsnätet 
som tillhör vattenverket.  

Förslaget omfattar provtagning av normalkontroll hos användare vid 36 
provtagningstillfällen per år. Antalet utökad kontroll hos användare är fyra per år. 
Förslaget beskriver även provtagningspunkterna på ett godtagbart sätt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-08-02 
Program för regelbundna undersökningar 

 

För kännedom 
Tekniska förvaltningen 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 77 Sandträsk 1:71¸ Fastställande av program för regelbundna 
undersökningar, Sandträsk vattenverk 
2014-313-465 

Beslut 
1. Program för regelbundna undersökningar dricksvattenkvalitet vid Sandträsk 

vattenverk fastställs. Tekniska förvaltningen genomför provtagningarna.  

2. Beslutet gäller i tre år, till utgången av 2019, om inte förändringar i 
dricksvattenproduktion eller lagstiftning kräver att programmet omprövas före. 

Gösta Eriksson (MP) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

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  
Beslutet är taget med stöd av 11 § Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten 
2001:30 (dricksvattenföreskriften) där det framgår bland annat att när 
kontrollmyndigheten fastställer program för regelbundna undersökningar ska den 
fastställa provtagningspunkter samt frekvensen av normal respektive utvidgad 
undersökning.  

Bedömning  

Antalet föreskrivna undersökningar per år  
Tekniska förvaltningen har uppgett att den genomsnittliga produktionsmängden är 20 
m3 per dygn. Detta medför, enligt dricksvattenföreskriften, att ett visst antal prov ska 
tas. Antalet prov redovisas i underlaget.  

Provtagningspunkter  
Tekniska har föreslagit en provpunkt hos användare i byn. Miljö- och byggnämnden 
bedömer att provtagningspunkten är tillräcklig eftersom produktionen inte är så stor 
och ledningsnätet är begränsat.  

Parametrar som ingår i undersökningen  
De parametrar som ingår i de regelbundna undersökningarna är de som föreskrivs i 
dricksvattenföreskriften.  

Miljö- och byggnämnden har inte möjlighet att medge några avsteg från vilka 
parametrar som ska ingå i normal undersökning, därför kan tekniska förvaltningens 
yttrande om parametern smak vid normal undersökning inte medges.  
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Forts § 77 
Livsmedelsverket kommenterar i vägledningen till dricksvattenföreskrifterna 
parametern smak med orden ”Dricksvattnets smak bör undersökas först sedan 
undersökaren på sannolika grunder bedömt att dricksvattnet inte utgör någon fara ur 
hälsosynpunkt”.  

Miljö- och byggnämnden delar Livsmedelsverkets hållning i frågan. Kontroll av smak 
bör inte göras innan man genom sensoriska undersökningar försäkrat sig om att 
dricksvattnet är godtagbart. Eftersom tekniska förvaltningen styr vattenverket så finns 
god kunskap om vilka reningsprocesser vattnet genomgått, och därför borde det inte 
vara någon risk för personalen att smaka av vattnet. Det saknas därför motiv för att 
göra avvikelser för parametern smak vid utvidgad undersökning hos användare. 
Parametrarna för utgående vatten, normal kontroll och utvidgade kontroll hos 
användare framgår av underlaget. 

Beskrivning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har lämnat in ett förslag till program för regelbundna 
undersökningar av dricksvattenkvaliteten vid Sandträsk vattenverk och 
distributionsnätet som tillhör vattenverket.  

Förslaget omfattar provtagning av normalkontroll och utökad kontroll hos användare 
samt kontroll av utgående vatten. Förslaget beskriver även provtagningspunkterna på 
ett godtagbart sätt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-08-12 
Program för regelbundna undersökningar 

 

För kännedom 
Tekniska förvaltningen 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 78 Skatamark 35:1; Fastställande av program för regelbundna 
undersökningar, Skogså vattenverk 
2014-314-465 

Beslut 
1. Program för regelbundna undersökningar dricksvattenkvalitet vid Skogså 

vattenverk fastställs. Tekniska förvaltningen genomför provtagningarna.  

2. Beslutet gäller i tre år, till utgången av 2019, om inte förändringar i 
dricksvattenproduktion eller lagstiftning kräver att programmet omprövas före. 

Gösta Eriksson (MP) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

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  
Beslutet är taget med stöd av 11 § Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten 
2001:30 (dricksvattenföreskriften) där det framgår bland annat att när 
kontrollmyndigheten fastställer program för regelbundna undersökningar ska den 
fastställa provtagningspunkter samt frekvensen av normal respektive utvidgad 
undersökning.  

Bedömning  

Antalet föreskrivna undersökningar per år  
Tekniska förvaltningen har uppgett att den genomsnittliga produktionsmängden är 53 
m3 per dygn. Detta medför, enligt dricksvattenföreskriften, att ett visst antal prov ska 
tas. Antalet prov redovisas i underlaget.  

Provtagningspunkter  
Tekniska har föreslagit en provpunkt hos användare i byn. Miljö- och byggnämnden 
bedömer att provtagningspunkten är tillräcklig eftersom produktionen inte är så stor 
och ledningsnätet är begränsat.  

Parametrar som ingår i undersökningen  
De parametrar som ingår i de regelbundna undersökningarna är de som föreskrivs i 
dricksvattenföreskriften.  

Miljö- och byggnämnden har inte möjlighet att medge några avsteg från vilka 
parametrar som ska ingå i normal undersökning, därför kan tekniska förvaltningens 
yttrande om parametern smak vid normal undersökning inte medges.  
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Forts § 78 
Livsmedelsverket kommenterar i vägledningen till dricksvattenföreskrifterna 
parametern smak med orden ”Dricksvattnets smak bör undersökas först sedan 
undersökaren på sannolika grunder bedömt att dricksvattnet inte utgör någon fara ur 
hälsosynpunkt”.  

Miljö- och byggnämnden delar Livsmedelsverkets hållning i frågan. Kontroll av smak 
bör inte göras innan man genom sensoriska undersökningar försäkrat sig om att 
dricksvattnet är godtagbart. Eftersom tekniska förvaltningen styr vattenverket så finns 
god kunskap om vilka reningsprocesser vattnet genomgått, och därför borde det inte 
vara någon risk för personalen att smaka av vattnet. Det saknas därför motiv för att 
göra avvikelser för parametern smak vid utvidgad undersökning hos användare. 
Parametrarna för utgående vatten, normal kontroll och utvidgade kontroll hos 
användare framgår av underlaget. 

Beskrivning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har lämnat in ett förslag till program för regelbundna 
undersökningar av dricksvattenkvaliteten vid Skogså vattenverk och distributionsnätet 
som tillhör vattenverket.  

Förslaget omfattar provtagning av normalkontroll och utökad kontroll hos användare 
samt kontroll av utgående vatten. Förslaget beskriver även provtagningspunkterna på 
ett godtagbart sätt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-08-12 
Program för regelbundna undersökningar 

 

För kännedom 
Tekniska förvaltningen 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 79 Storsand 5:1; Fastställande av program för regelbundna 
undersökningar, Storsand vattenverk 
2014-315-465 

Beslut 
1. Program för regelbundna undersökningar dricksvattenkvalitet vid Storsand 

vattenverk fastställs. Tekniska förvaltningen genomför provtagningarna.  

2. Beslutet gäller i tre år, till utgången av 2019, om inte förändringar i 
dricksvattenproduktion eller lagstiftning kräver att programmet omprövas före. 

Gösta Eriksson (MP) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

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  
Beslutet är taget med stöd av 11 § Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten 
2001:30 (dricksvattenföreskriften) där det framgår bland annat att när 
kontrollmyndigheten fastställer program för regelbundna undersökningar ska den 
fastställa provtagningspunkter samt frekvensen av normal respektive utvidgad 
undersökning.  

Bedömning  

Antalet föreskrivna undersökningar per år  
Tekniska förvaltningen har uppgett att den genomsnittliga produktionsmängden är 8 
m3 per dygn. Detta medför, enligt dricksvattenföreskriften, att ett visst antal prov ska 
tas. Antalet prov redovisas i underlaget.  

Provtagningspunkter  
Tekniska har föreslagit en provpunkt hos användare i byn. Miljö- och byggnämnden 
bedömer att provtagningspunkten är tillräcklig eftersom produktionen inte är så stor 
och ledningsnätet är begränsat.  

Parametrar som ingår i undersökningen  
De parametrar som ingår i de regelbundna undersökningarna är de som föreskrivs i 
dricksvattenföreskriften.  

Miljö- och byggnämnden har inte möjlighet att medge några avsteg från vilka 
parametrar som ska ingå i normal undersökning, därför kan tekniska förvaltningens 
yttrande om parametern smak vid normal undersökning inte medges.  
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Forts § 79 
Livsmedelsverket kommenterar i vägledningen till dricksvattenföreskrifterna 
parametern smak med orden ”Dricksvattnets smak bör undersökas först sedan 
undersökaren på sannolika grunder bedömt att dricksvattnet inte utgör någon fara ur 
hälsosynpunkt”.  

Miljö- och byggnämnden delar Livsmedelsverkets hållning i frågan. Kontroll av smak 
bör inte göras innan man genom sensoriska undersökningar försäkrat sig om att 
dricksvattnet är godtagbart. Eftersom tekniska förvaltningen styr vattenverket så finns 
god kunskap om vilka reningsprocesser vattnet genomgått, och därför borde det inte 
vara någon risk för personalen att smaka av vattnet. Det saknas därför motiv för att 
göra avvikelser för parametern smak vid utvidgad undersökning hos användare. 
Parametrarna för utgående vatten, normal kontroll och utvidgade kontroll hos 
användare framgår av underlaget. 

Beskrivning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har lämnat in ett förslag till program för regelbundna 
undersökningar av dricksvattenkvaliteten vid Storsand vattenverk och 
distributionsnätet som tillhör vattenverket.  

Förslaget omfattar provtagning av normalkontroll och utökad kontroll hos användare 
samt kontroll av utgående vatten. Förslaget beskriver även provtagningspunkterna på 
ett godtagbart sätt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-08-12 
Program för regelbundna undersökningar 

 

För kännedom 
Tekniska förvaltningen 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 80 Flokdal 1:32; Fastställande av program för regelbundna 
undersökningar, Sörbyn vattenverk 
2014-317-465 

Beslut 
1. Program för regelbundna undersökningar dricksvattenkvalitet vid Sörbyn 

vattenverk fastställs. Tekniska förvaltningen genomför provtagningarna.  

2. Beslutet gäller i tre år, till utgången av 2019, om inte förändringar i 
dricksvattenproduktion eller lagstiftning kräver att programmet omprövas före. 

Gösta Eriksson (MP) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

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  
Beslutet är taget med stöd av 11 § Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten 
2001:30 (dricksvattenföreskriften) där det framgår bland annat att när 
kontrollmyndigheten fastställer program för regelbundna undersökningar ska den 
fastställa provtagningspunkter samt frekvensen av normal respektive utvidgad 
undersökning.  

Bedömning  

Antalet föreskrivna undersökningar per år  
Tekniska förvaltningen har uppgett att den genomsnittliga produktionsmängden är 43 
m3 per dygn. Detta medför, enligt dricksvattenföreskriften, att ett visst antal prov ska 
tas. Antalet prov redovisas i underlaget.  

Provtagningspunkter  
Tekniska har föreslagit en provpunkt hos användare i byn, men denna kompletteras av 
provtagning i dricksvattenreservoaren. Miljö- och byggnämnden bedömer att 
provtagningspunkterna är godtagbara.  

Parametrar som ingår i undersökningen  
De parametrar som ingår i de regelbundna undersökningarna är de som föreskrivs i 
dricksvattenföreskriften.  
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Forts § 80 
Som miljö- och byggnämnden tolkar kraven på parametrarna total alfaaktivitet och 
total betaaktivitet vid utvidgad undersökning så är dessa inte nödvändiga att 
undersöka vid Sörbyns vattenverk eftersom vattentäkten är en ytvattentäkt, där det så 
vitt nämnden känner till saknas en antropogen tritiumkälla eller källa till andra 
artificiella radionuklider inom tillrinningsområdet. Detta förhindrar inte att man gör en 
undersökning om dessa ämnen ändå, men de behöver inte finnas med i programmet 
för regelbunden undersökning.  

Miljö- och byggnämnden har inte möjlighet att medge några avsteg från vilka 
parametrar som ska ingå i normal undersökning, därför kan tekniska förvaltningens 
yttrande om parametern smak vid normal undersökning inte medges. 
Livsmedelsverket kommenterar i vägledningen till dricksvattenföreskrifterna 
parametern smak med orden ”Dricksvattnets smak bör undersökas först sedan 
undersökaren på sannolika grunder bedömt att dricksvattnet inte utgör någon fara ur 
hälsosynpunkt”.  

Miljö- och byggnämnden delar Livsmedelsverkets hållning i frågan. Kontroll av smak 
bör inte göras innan man genom sensoriska undersökningar försäkrat sig om att 
dricksvattnet är godtagbart. Eftersom tekniska förvaltningen styr vattenverket så finns 
god kunskap om vilka reningsprocesser vattnet genomgått, och därför borde det inte 
vara någon risk för personalen att smaka av vattnet. Det saknas därför motiv för att 
göra avvikelser för parametern smak vid utvidgad undersökning hos användare. 
Parametrarna för utgående vatten, normal kontroll och utvidgade kontroll hos 
användare framgår av underlaget. 

Beskrivning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har lämnat in ett förslag till program för regelbundna 
undersökningar av dricksvattenkvaliteten vid Sörbyn vattenverk och distributionsnätet 
som tillhör vattenverket.  

Förslaget omfattar provtagning av normalkontroll och utökad kontroll hos användare 
samt kontroll av utgående vatten. Förslaget beskriver även provtagningspunkterna på 
ett godtagbart sätt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-08-12 
Program för regelbundna undersökningar 

 

För kännedom 
Tekniska förvaltningen 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 81 Svartlå 3:59; Fastställande av program för regelbundna 
undersökningar, Övre Svartlå vattenverk 
2014-316-465 

Beslut 
1. Program för regelbundna undersökningar dricksvattenkvalitet vid Övre Svartlå 

vattenverk fastställs. Tekniska förvaltningen genomför provtagningarna.  

2. Beslutet gäller i tre år, till utgången av 2019, om inte förändringar i 
dricksvattenproduktion eller lagstiftning kräver att programmet omprövas före. 

Gösta Eriksson (MP) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

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  
Beslutet är taget med stöd av 11 § Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten 
2001:30 (dricksvattenföreskriften) där det framgår bland annat att när 
kontrollmyndigheten fastställer program för regelbundna undersökningar ska den 
fastställa provtagningspunkter samt frekvensen av normal respektive utvidgad 
undersökning.  

Bedömning  

Antalet föreskrivna undersökningar per år  
Tekniska förvaltningen har uppgett att den genomsnittliga produktionsmängden är 90 
m3 per dygn. Detta medför, enligt dricksvattenföreskriften, att ett visst antal prov ska 
tas. Antalet prov redovisas i underlaget.  

Provtagningspunkter  
Tekniska har föreslagit en provpunkt hos användare i byn, men denna kompletteras av 
provtagning i dricksvattenreservoaren. Miljö- och byggnämnden bedömer att 
provtagningspunkterna är godtagbara.  

Parametrar som ingår i undersökningen  
De parametrar som ingår i de regelbundna undersökningarna är de som föreskrivs i 
dricksvattenföreskriften.  

Miljö- och byggnämnden har inte möjlighet att medge några avsteg från vilka 
parametrar som ska ingå i normal undersökning, därför kan tekniska förvaltningens 
yttrande om parametern smak vid normal undersökning inte medges.  
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Forts § 81 
Livsmedelsverket kommenterar i vägledningen till dricksvattenföreskrifterna 
parametern smak med orden ”Dricksvattnets smak bör undersökas först sedan 
undersökaren på sannolika grunder bedömt att dricksvattnet inte utgör någon fara ur 
hälsosynpunkt”.  

Miljö- och byggnämnden delar Livsmedelsverkets hållning i frågan. Kontroll av smak 
bör inte göras innan man genom sensoriska undersökningar försäkrat sig om att 
dricksvattnet är godtagbart. Eftersom tekniska förvaltningen styr vattenverket så finns 
god kunskap om vilka reningsprocesser vattnet genomgått, och därför borde det inte 
vara någon risk för personalen att smaka av vattnet. Det saknas därför motiv för att 
göra avvikelser för parametern smak vid utvidgad undersökning hos användare. 
Parametrarna för utgående vatten, normal kontroll och utvidgade kontroll hos 
användare framgår av underlaget. 

Beskrivning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har lämnat in ett förslag till program för regelbundna 
undersökningar av dricksvattenkvaliteten vid Övre Svartlå vattenverk och 
distributionsnätet som tillhör vattenverket.  

Förslaget omfattar provtagning av normalkontroll och utökad kontroll hos användare 
samt kontroll av utgående vatten. Förslaget beskriver även provtagningspunkterna på 
ett godtagbart sätt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-08-12 
Program för regelbundna undersökningar 

 

För kännedom 
Tekniska förvaltningen 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 82 Vändträsk 1:16. Fastställande av program för regelbundna 
undersökningar, Vändträsk vattenverk  
2014-318-465 

Beslut 
1. Program för regelbundna undersökningar dricksvattenkvalitet vid Vändträsk 

vattenverk fastställs. Tekniska förvaltningen genomför provtagningarna.  

2. Beslutet gäller i tre år, till utgången av 2019, om inte förändringar i 
dricksvattenproduktion eller lagstiftning kräver att programmet omprövas före. 

Gösta Eriksson (MP) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

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. 

Beskrivning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har lämnat in ett förslag till program för regelbundna 
undersökningar av dricksvattenkvaliteten vid Vändträsk vattenverk och 
distributionsnätet som tillhör vattenverket. 
Förslaget omfattar provtagning av normalkontroll och utökad kontroll hos användare 
samt kontroll av utgående vatten. Förslaget beskriver även provtagningspunkterna på 
ett godtagbart sätt. 

Lagrum 
Beslutet är taget med stöd av 11 § Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten 
2001:30 (dricksvattenföreskriften) där det framgår bland annat att när 
kontrollmyndigheten fastställer program för regelbundna undersökningar ska den 
fastställa provtagningspunkter samt frekvensen av normal respektive utvidgad 
undersökning. 

Bedömning 

Antalet föreskrivna undersökningar per år 
Tekniska förvaltningen har uppgett att den genomsnittliga produktionsmängden är 16 
m3 per dygn. Detta medför, enligt dricksvattenföreskriften, att ett visst antal prov ska 
tas. Antalet prov redovisas i underlaget. 
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Forts § 82 
Provtagningspunkter 
Tekniska har föreslagit en provpunkt hos användare i byn. Miljö- och byggnämnden 
bedömer att provtagningspunkten är tillräcklig eftersom produktionen inte är så stor 
och ledningsnätet är begränsat. 

som ingår i undersökningen 
De parametrar som ingår i de regelbundna undersökningarna är de som föreskrivs i 
dricksvattenföreskriften.  

Miljö- och byggnämnden har inte möjlighet att medge några avsteg från vilka 
parametrar som ska ingå i normal undersökning, därför kan tekniska förvaltningens 
yttrande om parametern smak vid normal undersökning inte medges. 
Livsmedelsverket kommenterar i vägledningen till dricksvattenföreskrifterna 
parametern smak med orden ”Dricksvattnets smak bör undersökas först sedan 
undersökaren på sannolika grunder bedömt att dricksvattnet inte utgör någon fara ur 
hälsosynpunkt”. Miljö- och byggnämnden delar Livsmedelsverkets hållning i frågan. 
Kontroll av smak bör inte göras innan man genom sensoriska undersökningar 
försäkrat sig om att dricksvattnet är godtagbart. Eftersom tekniska förvaltningen styr 
vattenverket så finns god kunskap om vilka reningsprocesser vattnet genomgått, och 
därför borde det inte vara någon risk för personalen att smaka av vattnet. Det saknas 
därför motiv för att göra avvikelser för parametern smak vid utvidgad undersökning 
hos användare. 

Parametrarna för utgående vatten, normal kontroll och utvidgade kontroll hos 
användare framgår av underlaget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-08-23 
Program för regelbundna undersökningar 

 

För kännedom 
Tekniska förvaltningen 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 83 Heden 11:9 och 3:282, Swerock; Föreläggande vid vite att 
komplettera miljörapporten för verksamhetsår 2013 
2014-243-436 

Beslut 
Swerock AB, orgnr 556081-3031, Box 3035, 903 02 Umeå föreläggs, vid ett vite av 
3 000 kr, att senast 2016-10-31 komplettera textdelen till miljörapporten för 
verksamhetsår 2013 enligt följande punkter: 

− Datum och tillståndsgivande myndighet för gällande tillståndsbeslut enligt 
miljöbalken tillsammans med en kort beskrivning av vad beslutet/besluten avser.  

− Redovisning av de villkor som gäller för verksamheten samt hur vart och ett av 
dessa villkor har uppfyllts för tillståndsbeslut dat 2013-04-25. 

− Datum och beslutande myndighet för eventuella andra gällande beslut enligt 
miljöbalken samt en kort redovisning av vad beslutet eller besluten avser.  

− Gällande försiktighetsmått i miljö- och byggnämndens beslut dat. 2009-05-05 
avseende mellanlagring och behandling av avfall från rivningsarbeten och 
kommentarer avseende hur dessa försiktighetsmått har beaktats.   

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 
Beslutet är taget med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med hänvisning till 
3 och 4 §§ i Naturvårdsverkets föreskrifter (2006:9) om miljörapport.  

Enligt 4 § Naturvårdsverkets föreskrift (2006:9) om miljörapport framgår att 
miljörapportens textdel ska innehålla:  
• Datum och tillståndsgivande myndighet för gällande tillståndsbeslut enligt 9 kap. 

6 § miljöbalken eller motsvarande i miljöskyddslagen samt en kort beskrivning av 
vad beslutet eller besluten avser (punkt 2). 

• Datum och beslutande myndighet för eventuella andra gällande beslut enligt 
miljöbalken samt en kort redovisning av vad beslutet eller besluten avser (punkt 
4). 

• Redovisning av de villkor som gäller för verksamheten samt hur vart och ett av 
dessa villkor har uppfyllts (punkt 9). 
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Forts § 83 

Bedömning/Motivering 
Nytt tillstånd för verksamheten har meddelats i och med Länsstyrelsens beslut dat. 
2013-04-25, varvid beslut meddelat 4 maj 2007 upphävdes.  

Vid granskning av miljörapporten kan miljö- och byggnämnden konstatera att 
miljörapporten för verksamhetsår 2013 saknar information om det nu gällande 
tillståndet (dat. 2013-04-25) samt att redovisningen av de villkor som gäller för 
verksamheten samt hur dessa villkor har uppfyllts, avser villkoren i det upphävda 
tillståndsbeslutet. 

Vidare kan miljö- och byggnämnden konstatera att miljörapporten för verksamhetsår 
2013 saknar information om miljö- och byggnämndens beslut över anmälan om 
mellanlagring och behandling av avfall från rivningsarbeten samt hur meddelade 
försiktighetsmått har beaktats. 

Miljö- och byggnämnden har förelagt Swerock att komplettera miljörapporten för 
verksamhetsår 2013, men några kompletteringar har inte inkommit till nämnden trots 
tre påminnelser från nämndens sida, varför ett föreläggande vid vite bedöms vara 
nödvändigt. 

Beskrivning av ärendet  
Swerock AB har via Svenska Miljörapproteringscentralen den 23 mars 2014 lämnat 
miljörapport för verksamhetsåret 2013 avseende täktverksamheten som bedrivits på 
fastigheten Heden 11:9 och 3:282 (Mjösjöklinten). 

Miljö- och byggnämnden förelade Swerock i delegationsbeslut dat. 2014-09-18 att 
komplettera miljörapporten till senast 31 oktober 2014. Efter det har nämnden påmint 
Swerock att lämna in begärda kompletteringar vid tre tillfällen. Någon komplettering 
har inte inkommit. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-08-25 
Föreläggande om komplettering, dat. 2014-09-18 
Påminnelse, skrivelse dat. 2015-12-08 
Påminnelse, e-post ut dat. 2016-02-11 
Påminnelse, e-post ut dat. 2016-06-21 
 

För kännedom 
Swerock AB, Box 3035, 903 02 Umeå 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 84 Heden 11:9 och 3:282, Swerock; Föreläggande vid vite att 
komplettera miljörapporten för verksamhetsår 2014 
2014-347-427 

Beslut 
Swerock AB, orgnr 556081-3031, Box 3035, 903 02 Umeå föreläggs, vid ett vite av 
3 000 kr, att senast 2016-10-31 komplettera textdelen till miljörapporten för 
verksamhetsåret 2014 med följande 

− Avsnitt 3: Anmälningsärenden beslutade under året 2014 

− Avsnitt 6, 7, 9-16: uppgifter för verksamhetsåret 2014 

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 
Beslutet är taget med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med hänvisning till 
3 och 4 §§ i Naturvårdsverkets föreskrifter (2006:9) om miljörapport.  

Enligt 4 § Naturvårdsverkets föreskrift (2006:9) om miljörapport framgår att 
miljörapportens textdel ska innehålla:  
• Datum och tillståndsgivande myndighet för gällande tillståndsbeslut enligt 9 kap. 

6 § miljöbalken eller motsvarande i miljöskyddslagen samt en kort beskrivning av 
vad beslutet eller besluten avser (punkt 2). 

• Datum och beslutande myndighet för eventuella andra gällande beslut enligt 
miljöbalken samt en kort redovisning av vad beslutet eller besluten avser (punkt 
4). 

• Redovisning av de villkor som gäller för verksamheten samt hur vart och ett av 
dessa villkor har uppfyllts (punkt 9). 

Bedömning/Motivering 
Vid granskning av miljörapporten kan miljö- och byggnämnden konstatera att 
uppgifter i textdelen (avsnitt 6, 7, 9-16 ) till miljörapporten för verksamhetsår 2014 
återger uppgifter för verksamhet bedriven under år 2013. För att miljö- och 
byggnämnden ska kunna granska miljörapportens textdel måste uppgifter för rätt 
verksamhetsår uppges.  
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Forts § 84 
Vidare vill miljö- och byggnämnden påtala att under verksamhetsåret 2014 lämnande 
nämnden ett beslut, dat. 2014-05-23, över anmälan användning av schaktmassor för 
anläggningsändamål, uppgifter om detta beslut saknas i textdelens avsnitt 2. 

För att miljörapporten avseende verksamhetsåret 2014 ska bedömas som fullständig 
måste den kompletteras med ovan nämnda delar. 

Miljö- och byggnämnden har förelagt Swerock att komplettera miljörapporten för 
verksamhetsår 2014, men några kompletteringar har inte inkommit till nämnden trots 
två påminnelser från nämndens sida, varför ett föreläggande vid vite bedöms vara 
nödvändigt. 

Beskrivning av ärendet 
Bergtäkt Swerock AB har via Svenska Miljörapporterings Portalen (SMP) den 24 
mars 2015 lämnat in 2014 års miljörapport för täktverksamheten på fastigheten Heden 
11:9 och 3:282 (Mjösjöklinten). Miljörapporten har kompletterats den 30 mars 2015 
via SMP. 

Miljö- och byggnämnden förelade Swerock i delegationsbeslut dat. 2015-12-08 att 
komplettera miljörapporten till senast 31 januari 2016. Efter det har nämnden påmint 
Swerock att lämna in begärda kompletteringar vid två tillfällen. Någon komplettering 
har inte inkommit. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-08-25 
Föreläggande om komplettering, dat. 2015-12-08 
Påminnelse, e-post ut dat. 2016-02-11 
Påminnelse, e-post ut dat. 2016-06-21 
 

 

För kännedom 
Swerock AB, Box 3035, 903 02 Umeå 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 85 Harads x:xx; Förbud vid vite, att elda eller förbränna avfall 
2016-1059-452 

Beslut 
Xxxxxxx xxxxxx Harads, förbjuds att elda och förbränna avfall på fastigheten Harads 
x:xx.  

Förbudet är förenat med ett vitesbelopp på 5 000 kr.  

Beslutet gäller omedelbart även om det överklagas. 

Avgift 
För handläggning av ärendet kommer miljö- och byggnämnden att ta ut en avgift på 
1331 kronor som motsvarar 1,5 timmes handläggningstid enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige i Bodens kommun 2014-12-15 § 131. Faktura skickas separat. 

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 
I Miljöbalkens 26 kapitel 9 § framgår det att en tillsynsmyndighet får i det enskilda 
fallet besluta om de förelägganden och förbud som krävs för att Miljöbalken och de 
föreskrifter, domar och beslut som är fattade med stöd till denna balk ska efterföljas. I 
samma kapitel 14 § står det att beslut om förelägganden eller förbud får förenas med 
vite. Enligt samma kapitel 26 § får en tillsynsmyndighet bestämma att dess beslut ska 
gälla omedelbart även om det överklagas.  

I Miljöbalkens 2 kapitel 2 § framgår det att den som bedriver eller planerar att bedriva 
en verksamhet eller åtgärd måste ha den kunskap som krävs för vad verksamheten 
eller åtgärden kan ha för negativ påverkan på miljön och människors hälsa. Vidare 
framgår i samma kapitel 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en sådan 
verksamhet ska vidta den försiktighet, de skyddsåtgärder eller begränsningar som 
krävs för att motverka skada på miljön eller människors hälsa. Dessa bestämmelser 
ställs mot en rimlighetsavvägning enligt samma kapitel 7 §. 

I Miljöbalkens 15 kapitlet 11 § framgår det att den som innehar avfall ska se till att 
avfallet hanteras på ett godtagbart sätt med hänsyn till människors hälsa och miljön. I 
Boden kommuns renhållningsföreskrifter 8 § framgår det att hushållsavfall under 
kommunens ansvar ska överlämnas till kommunen. Vidare står det i Boden kommuns 
renhållningsföreskrifter 9 § att fastighets- eller nyttjanderättshavare ska sortera och 
lämna det avfall som finns i bilaga 2 till föreskrifterna på plats som angivs.  
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Forts § 85 
I bilagan nämns bl.a. brännbart avfall, trädgårdsavfall samt förpackningsmaterial och 
returpapper. Brännbart avfall lämnas i förslutet emballage i avsedd behållare kopplad 
till fastigheten, förpackningsmaterial och returpapper lämnas på en av kommunens 
återvinningscentraler.  

Beslut om avgift är taget med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808) och den av 
kommunfullmäktige, 2014-12-15 § 131, beslutade taxan om avgifter för prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken. 

Bedömning 
Då det sedan tidigare finns ett förbud riktat mot xxxx xxxxx gällande eldning och 
förbränning av avfall på fastigheten Harads x:xx anser Miljö- och byggnämnden det 
nu som skäligt att förena förbudet med vite.  

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden mottog 2015-04-10 klagomål om att avfall eldades på 
fastigheten Harads x:xx, varav en inspektion utfördes 2015-04-14. Vid inspektionen 
gick det att se att eldning av avfall hade förekommit, då en spånhög som även innehöll 
avföring från hundar fanns upplagd på tomten och där askrester visade tecken på 
förbränning. Tidigare klagomål inkom 2014-08-26 samt 2015-10-22.  

2015-11-13 beslutade miljö- och byggnämnden att förbjuda xxxxx fortsatt eldning av 
avfall på Harads x:xx. I förbudet framgick även hur hantering av brännbart avfall samt 
avfall som går att återvinna skulle hanteras.  

2016-08-15 inkom ytterligare ett klagomål om att det fortfarande förekommer eldning 
av avfall på Harads x:xx. Klagomål inom även 2015-08-17. Klagomålen följdes upp 
av en direkt inspektion för att se omfattning och typ av eldning. xxxx fanns på plats 
vid ankomsten till Harads x:xx och deltog under inspektionen. Eldning förekom på 
tomten inuti en avsågad metalltunna. Den typ av avfall som gick att se i tunnan var 
bl.a. sågspån, papper och kartong. xxxx medgav att han eldade avfallet men bara 
sådant som han ansåg vara brännbart, resterande avfall sorterades ut och lämnades vid 
återvinningscentral. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-08-24 
Inspektionsrapport 2015-11-03 
Beslut om förbud 2015-11-12 
Inspektionsrapport 2016-08-18 

 

För kännedom 
xxxxxxxxx 
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§ 86 Serveringstillstånd; Utredning Quality hotel Bodensia AB 
2016-773-491 

Beslut 
Quality hotel Bodensia AB, 556923-9899, meddelas en varning för servering av 
alkoholdrycker till minderåriga, enligt 9 kapitlet 17 § alkohollagen. 

Detta beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten  
Om Du är missnöjd med beslutet kan du överklaga det till Förvaltningsrätten i Luleå. 
Du ställer överklagandet till Förvaltningsrätten, men skickar eller lämnar det till 
Bodens kommun, Miljö- och byggnämnden, 961 86 Boden. Överklagandet 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. 

Bedömning  
Servering av alkoholdrycker är en socialt ansvarsfull uppgift. I alkohollagen ställs 
höga krav på sökandens lämplighet som ska uppfyllas för att ett serveringstillstånd ska 
kunna beviljas. Av utredningen framgår att minderåriga serverats alkoholdrycker i 
baren inne på Hotell Bodensia. Bolaget har därför på ett betydande sätt brustit i att 
förvisa sig om mottagares ålder då tillståndshavaren serverat minderåriga personer och 
därmed  underlåtit att följa bestämmelserna i alkohollagen 8 kapitlet 12 §. Bristerna 
som framkom vid tillsynen är allvarliga och därmed finns grund för ett ingripande 
enligt alkohollagen. 

Tillståndshavaren har efter det att vidtagit åtgärder i form av handlingsplan vid 
servering av alkoholdrycker. Samtlig personal ska utbildas i ansvarsfull 
alkoholservering för att motverka att detta inte kommer att ske igen . Detta visar på att 
tillståndshavaren har vilja och förmåga att sköta den tillståndspliktiga rörelsen i 
fortsättningen.  

Enligt 9 kapitlet 17 § alkohollagen kan kommunen meddela en innehavare av ett 
serveringstillstånd en erinran, eller i allvarligare fall 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 
meddelats med stöd av lagen. 

Quality hotell Bodensia AB har haft serveringstillstånd sedan 2013-08-22 och har 
tidigare inte varit föremål för olägenheter eller ingripanden enligt alkohollagen. 
Ingripandet bör därför stanna vid en varning. 
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Forts § 86 
Beskrivning av ärendet 
En samordnad tillsyn tillsammans med polis skedde den 27 maj 2016. Under tillsynen 
uppmärksammades tre yngre killar som satt vid ett bord och drack starköl. Under 
tillsynen framkom att killarna endast var 16 år gamla. 

Enligt 8 kapitlet 12 § får serveringstillstånd endast meddelas den som visar att han 
eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt 
omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten 
kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i alkohollagen. Kraven 
kvarstår även efter att tillstånd beviljats. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-08-23 

 

För kännedom 
Quality hotel Bodensia AB 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 87 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 samt 
rapportering av internkontrollplan, enligt fastställd verksamhetsplan. 
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§ 88 Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Redovisade delegationsbeslut för perioden 2016-06-13 – 2016-09-04 läggs till 
handlingarna. 

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

- Miljötillsyn 

- Livsmedelskontroll 

- Serveringstillstånd, tillsyn 

- Yttranden och tillstånd 

- Bygglov 

- Kontrollplaner 
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§ 89 Meddelanden och delgivningar 

Beslut 
Redovisade meddelanden och delgivningar läggs till handlingarna. 
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