
 
 

  
 

 
 

  

 

    
 

 
     

   

     
   

 
 

 

  

  
  

    

    
 

    
  

 

Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
2009-10-20 1 (16) 

Plats och tid Nämndsalen kl. 13.00 -16.45 

Beslutande Bo Hultin (m), Helena Nordvall (m), Bo Engström(v), 
Göran Hedberg (ns) ordförande, Lars Karlsson (fp), 
Mats Nordström (mp), Lars Nilsson (s), Birgitta Rensfeldt (s), 
Kjell Larsson (kd) 

Ersättare Knut Larsson (m), Anders Granström (ns), Ida Ask (mp), 
Torsten Bokvist (fp) 

Övriga Lars Andersson, Anders Pettersson, Margareta Sundquist,  
Ronny Lund och Britten Vikberg 

Utses att justera Bo Hultin 

Justeringens plats och tid Miljö- och byggnämndens kansli 2009-10-22 

Underskrifter Sekreterare 
Britten Vikberg 

§§ 43 -54 

Ordförande 
Göran Hedberg

 Justerare 
Bo Hultin 

BEVIS 

Justeringen har tillkännagetts genom anslag 
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Anslagsdatum 2009-10-23 Anslaget tas ned 2009-11-16 
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Representanter från Försvarsmakten informerade om Buller. 

Utdragsbestyrkande Signatur 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

_____________  

 
     

Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
2009-10-20 3 (16) 

§ 43 Meddelanden och delgivningar 

Beslut 
Meddelandena och delgivningarna läggs till handlingarna.  

Beskrivning av ärendet 
1 Dnr 566-2009 – Mjukglass 2009 - sammanställning av mjukglassprovtagning  
     utförd i Bodens kommun sommaren 2009 
2 Dnr 90-2009 – Strandbad 2009 - sammanställning av provtagningar och inspek-
     tioner vid badplatser i Bodens kommun sommaren 2009 
3 Dnr 639-2009 – Sammanställning av CFC/HCFC/HFC som köldmedium 
4 Harads 9:139 – L 0194/09 - Rivningsanmälan – enbostadshus/ANPE 
5 Heden 7:51 – L 0214/09 – Bygganmälan - eldstad/rökkanal/ANPE 
6 Heden 13:14 – L 0205/09 – Bygganmälan – eldstad/rökkanal/ANPE 
7 Svartbyn 4:82 – L 0211/09 – Protokoll över byggsamråd/ANPE 
8 Duvan 9 – L 0237/09 – Bygganmälan – eldstad/ANPE 
9 Sävast 23:239 – l 0157/09 – Protokoll över byggsamråd/ANPE 
10 Heden 3:309 – L 0215/09 – Handlingar för överprövning av strandskydds- 
     dispens översänt till länsstyrelsen/ANPE 
11 Svartbjörsbyn 8:61 – Bygganmälan - eldstad/rökkanal/ANPE 
12 Fagernäs 1:61 – L 0225/09 – Bygganmälan – eldstad/ANPE 
13 KS:s § 115 – Reviderade riktlinjer för telefoni inom Bodens kommun 
14 Harads 9:135 – L 0032/07 – Länsrätten avslår Östmans överklagan av beviljat  
     bygglov för närvärmeverk 
15 Bredåker 1:75 – L 0239/09 – Bygganmälan – eldstad/rökkanal/ANPE 
16 Boden 57:22 – L 0049/09 – Protokoll över byggsamråd/ANPE 
17 Vittjärv 4:33 – L 0240/09 – Rivningsanmälan – fritidshus/ANPE 
18 Torpgärdan 2:5 – L 0256/08 – Protokoll över byggsamråd/ANPE 
19 Råbäcken 3:2 – Länsstyrelsens begäran om översändelse för prövad strand- 

skyddsdispens översänt till länsstyrelsen 

Utdragsbestyrkande Signatur 



 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
2009-10-20 4 (16) 

§ 44 	 Ekonomiska läget 

Beskrivning av ärendet 
Information av Lars Andersson om det ekonomiska läget för Miljö- och bygg
nämnden och samhällsbyggnadskontoret. 

Utdragsbestyrkande Signatur 



 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
2009-10-20 5 (16) 

§ 45 Boden 1:156, del av, Rotorvägen - detaljplan 

Beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för Boden 1:156, 
del av, Rotorvägen. 

Planens huvudsakliga syfte är att klarlägga förutsättningar och utgångspunkter för 
ändrad markanvändning från militärt ändamål till industri och kontor. 

Planen är utställd under tiden 2009-09-28 – 2009-10-26. 

Delgivning 

Samhällsbyggnadskontoret  

Utdragsbestyrkande Signatur 



 
 

 
 

 
 

 
 

  

Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
2009-10-20 6 (16) 

§ 46 	 Boden 57:36, del av, Kanslihusvägen - Guldfisken - detalj
plan 

Beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för Boden 57:36, 
del av, Kanslihusvägen. 

Planens syfte är att möjliggöra en ändrad markanvändning, från militärt område till 
industri mm. 

Planen är utställd under tiden 2009-10-20 – 2009-11-20. 

Delgivning 

Samhällsbyggnadskontoret  

Utdragsbestyrkande Signatur 



 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

_____________  

 

 

 

Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
2009-10-20 7 (16) 

§ 47 Boden 1:156, del av, Engelbrektsgatan – detaljplan 

Beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har 2009-09-09  upprättat samrådshandlingar till detalj
plan för del av Boden 1:156, m fl, Sanden, Engelbrektsgatan. 

Programmets huvudsakliga syfte är att klargöra förutsättningar och utgångspunkter 
för att bebygga enbostadshus på Ing 3:s före detta parkering. 

Programmet har varit utställt under tiden 2009-09-14 – 2009-10-02 

Delgivning 

Samhällsbyggnadskontoret  

Utdragsbestyrkande Signatur 



 
 

 
 

 
 

 

  

_____________  

 

 

Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
2009-10-20 8 (16) 

Ärende 6 

§ 48 Boden 1:156, del av, Hästsportcentrum - detaljplan 

Beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har 2009-10 upprättat ett förslag till detaljplan för Bo
den 1:156, del av, Hästsportcentrum. 


Syftet är att möjliggöra anläggande av ett Hästsportcentrum. Området har tidigare 

utgjort en del av AF1:s helikopterfält. 

Planförfarandet har ändrats från enkelt till normalt planförfarande. 


Planen är utställd under tiden 2009-10-19 – 11-15. 


Delgivning 

Samhällsbyggnadskontoret  

Utdragsbestyrkande Signatur 



 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 
 

 

_______________  

 

 

 

 

Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
2009-10-20 9 (16) 

§ 49 Delegationsbeslut 

Beslut 
Delegationsbesluten läggs till handlingarna. 

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

Miljötillsyn
 
Livsmedelstillsyn 

Övriga yttranden och tillstånd 

Bygglov 

Kontrollplaner 

Bostadsanpassning 


Se bifogade listor 

Järnvägen 100:1 – Dnr 626-2009-449 – Yttrande till polismyndigheten över ansö
kan om tillstånd för avskjutning av duvor/HÅSU 

Bodsvedjan 1:14 – Dnr 123-2009-427 – Yttrande till länsstyrelsen över begäran om 
komplettering av ansökan gällande utökningen av Bodsvedjans biogasanlägg-
ning/ANAL 

Utdragsbestyrkande Signatur 



 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

_____________ 

Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
2009-10-20 10 (16) 

§ 50 SBK-rapport 

Beslut 
Rapporten läggs till handlingarna. 

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

Utdragsbestyrkande Signatur 



 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

 
 

_____________  

 
 

 

 

 

Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
2009-10-20 11 (16) 

§ 51 xxxxxxxxx – Vidtagna åtgärder 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att med de åtgärder som vidtagits på fastigheten, 
har nämndens föreläggande om städning av tomten följts. 

Miljö- och byggnämnden återkallar därmed beslutet från 8 september 2009 § 38 om 
utdömande av vite för städning av fastigheten. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden har i beslut 2 december 2008 § 66 med stöd av plan- och 
bygglagen, PBL, 3 kap 17 § och 10 kap §§ 15, 18 och 22, förelagt fastighetsägaren 
xxxxxxxxxxx att senast 1 augusti 2009 ha vidtagit åtgärder på fastigheten. 
Föreläggandet förenades med ett vite om 50 000 kronor. 

Miljö- och byggnämnden har i beslut 8 september 2009 § 38 beslutat att hos läns
rätten ansöka om utdömande av vitet. 

Efter inspektion den 9 oktober 2009 konstaterades att all vegetation avverkats, 
bortforslats och tomten städats upp. 

Delgivning 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Inskrivningsmyndigheten i Skellefteå, Box 371, 931  24 Skellefteå för borttagande 
ur fastighetsboken 

Utdragsbestyrkande Signatur 



 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
2009-10-20 12 (16) 

§ 52 	 Ändring av taxa för Bodens kommuns offentliga kontroll av 
livsmedel 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktige skall besluta att: 

1.	  Anta i bilaga 1 redovisat förslag till taxa för kommunens offentliga kontroll 
av livsmedel. 

2.	  Timavgiften vid tillämpningen av taxan skall vara 710 kronor. 

3.	  Den nya taxan och timavgiften skall gälla från och med den 1 januari 2010. 

Miljö- och byggnämnden föreslår vidare att Kommunfullmäktiges beslut 2006-12
18, § 187 ”Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderområdena” åter
kallas. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt förordningen 2006:1166 om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel (ned
an kallad avgiftsförordningen) ska en kontrollmyndighet ta ut dels årlig kontrollav
gift (3-10 §§), avgift för extra kontroll (11-12 §§) och s k bemanningsavgifter (18 
§), dels avgifter för godkännande och registrering (13 §). 

Vilka anläggningar som ska godkännas regleras dels genom EG-förordningen 
853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livs
medel av animaliskt ursprung och dels genom Livsmedelsverkets ”Föreskrifter om 
livsmedelshygien”, LIVSFS 2005:20, 4-5 §§. Genom LIVSFS 2009:5 har ändringar 
gjorts i LIVSFS 2005:20 som innebär att kravet på godkännande i 4-5 §§ upphör att 
gälla den 1 december 2009. Från och med detta datum kommer endast de verksam
heter som omfattas av EG-förordningen 853/2004 (animalieanläggningar) att behö
va godkännande, och övriga verksamheter som idag kräver godkännande ska regi
streras. 

Med anledning av ovanstående regeländringar har Regeringen gjort ändringar i 9 § 
förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel. Bestäm
melsen gäller påförande av den årliga kontrollavgiften. Den nya lydelsen av 9 §, 
som träder ikraft den 1 januari 2010, är: 

Den årliga avgiften ska betalas med helt avgiftsbelopp från och med det kalenderår 
då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för 
varje påbörjat kalenderår. 

Utdragsbestyrkande Signatur 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
2009-10-20 13 (16) 

§ 52 

Den som enligt 13 § ska betala en avgift för godkännande av en anläggning, ska 
dock betala den årliga avgiften från och med kalenderåret efter det att verksamhe
ten påbörjats. Förordning (2009:922). 

För den kommunala livsmedelskontrollen innebär detta från den 1 januari 2010 att 
när en livsmedelsföretagare anmäler en anläggning för registrering så ska kontroll
myndigheten det första verksamhetsåret ta ut dels avgift för registreringen enligt 13 
§ avgiftsförordningen och dels, när anläggningen är registrerad, årlig kontrollavgift. 
Andra stycket i 9 § har bara betydelse för animalieanläggningar, som ska godkän
nas enligt den ovannämnda EG-förordningen. 

Enligt 10 § avgiftsförordningen får kontrollmyndigheten, om det finns särskilda 
skäl, sätta ned eller efterskänka den årliga kontrollavgiften. Om en verksamhet star
tar sent under året kan det ibland finnas skäl att sätta ned eller efterskänka kon
trollavgiften eftersom den ska avse den faktiska kontrolltid som verksamheten får 
under året eller i alla fall under de närmsta åren. I vilka fall detta kan bli aktuellt be
ror dels på när under året verksamheten startar, dels omfattningen på verksamheten 
som ska bedrivas samt dels om kontrollen kan beräknas ske i en så stor omfattning 
under året därpå att man ändå kommer att uppnå en genomsnittlig årlig kontrolltid 
enligt riskklassificeringen. Det är därför svårt att ge några generella riktlinjer eller 
schabloner för när man bör sätta ner eller efterskänka avgiften. 

Skäl för beslut 

Den nu aktuella taxan för kontroll av livsmedel är i behov av ändringar och revide
ringar bland annat på grund av nya bestämmelser om godkännande av livsmedels
lokaler och livsmedelshantering.  

En ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel i Bodens kommun har tagits fram 
som i huvudsak följer taxeförslaget från Sveriges kommuner och landstings skrift 
”Underlag för utformning av taxa för offentlig kontroll av livsmedel”. 

Taxan i sin helhet skall gälla från och med den 1 januari 2010, och timtaxan skall 
från och med 1 januari 2010 vara 710 kronor. Miljö- och byggnämnden får därefter 
för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja i denna taxa fastställd timtaxa (tim
avgift) med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i 
konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. 
Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2006. 

Miljö- och byggnämnden föreslår vidare att Kommunfullmäktiges beslut 2006-12
18, § 187 ”Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderområdena” åter
kallas. 

Utdragsbestyrkande Signatur 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

_____________  
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§ 52 
Delgivning 

Kommunfullmäktige  

Utdragsbestyrkande Signatur 



 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

_________ 

 

 

 

 

 

 

Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
2009-10-20 15 (16) 

§ 53 Bostadsanpassningsbidrag för spisvakter 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att ta beslut i ärendet 2009-12-01. 

Beskrivning av ärendet 
Kammarrättsdom. 

Delgivning 

Handläggarna 

Utdragsbestyrkande Signatur 



 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
2009-10-20 16 (16) 

§ 54 	 Information om nya strandskyddet  

Beskrivning av ärendet 
Göran Hedberg informerade om de nya strandskyddsbestämmelser som gäller från 
1 juli 2009. 

Utdragsbestyrkande Signatur 
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