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§ 70 Information 
 

Förutom information om dagens ärenden redovisade även följande: 

• Överläggningar med kommunrevisionen, MBN ansvarsutövning 

• Vad gäller vid t ex höjdsättning m.m. vid nybyggnation av småhus 

• Granskning av detaljplan för del av Sävast 23:11, Västra Lunda (KS 2017-282) 
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§ 71 Indexuppräkning timavgift 2018 vid prövning och tillsyn 
2017-1260-406 

Beslut 
För kalenderåret 2018 indexuppräknas timavgiften med 2,7 % vid 
tillämpning av taxor inom nämndens verksamhetsområden för prövning, 
tillsyn och kontroll.  

Timavgiften fr.o.m. 2018-01-01 blir därmed för tillämpning av taxor inom 
områden för 

- miljöbalken, strålskyddslagen, animaliska biprodukter,  tobakslagen, 
receptfria läkemedel, alkohollagen (folköl) samt elektroniska cigaretter 
och påfyllningsbehållare 939 kronor per timme, 

- livsmedels- och foderlagstiftningen 1147 kronor per timme för planerad 
kontroll samt 982 kronor per timme för extra offentlig kontroll och för 
prövnings- och anmälningsärenden. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har gett miljö- och byggnämnden rätt att för varje 
kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i respektive taxa antagna avgifterna 
samt handläggningskostnaden per timme med den procentsats som anges för 
det innevarande kalenderåret i den version av Prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV), finns på Sveriges kommuner och Landstings hemsida i 
oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 
2014. 

 

Timavgift 
2017 

Förslag 2018 
(+ index 2,7 %) 

Livsmedelskontroll    

Handläggningskostnad per timme med resor 1117 kr 1147 kr 

Extra offentlig kontroll per timme 956 kr 982 kr 

   

Miljöbalken + övriga 914 kr 939 kr 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-11-23 

 

För kännedom 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 72 Revidering delegationsordning för miljö- och 
byggnämnden 
2013-440-003 

Beslut 
Förslag till nya och reviderade punkter i delegationsordning för miljö- och 
byggnämndens fastställs, att gälla från och med 2018-01-01. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämndens delegationsordning antogs i sin helhet 2015-03-17,  
§ 25. Därefter har den reviderats ett antal gånger, senast 2016-12-13 § 111.   

Samhällbyggnadskontoret har gjort en översyn och tagit fram förslag på 
revidering av befintliga punkter samt nya punkter. 

Motivering 
En ny kommunallag (2017:725) och de lagändringar som följer av den nya 
lagen börjar gälla den 1 januari 2018. 

Från och med den 1 januari 2018 kommer nuvarande 6 kapitel 
”Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag” i miljöbalken 
(1998:808) att upphävas. Kapitlet kommer i sin helhet att ersättas av ett nytt 
6 kapitel ”Miljöbedömningar”. 

Kommunfullmäktige fastställde 2017-10-16, § 101 att Miljö- och 
byggnämnden svarar för myndighetsutövning och tillsyn enligt lagen 
(2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. 

Med anledning av dessa förändringar finns behov av att revidera nuvarande 
delegationsordning.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-12-01 
Förslag till ny delegationsordning 

 

För kännedom 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 73 Luftmätning 2018, ny plats för mätutrustning 
2017-1587-421 

Beslut 
1. Miljö- och byggnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att 

utreda en ny placering för luftmätningar. 

2. Utredningen presenteras på nämndens sammanträde 6 februari 2018. 

3. Mätningarna ska påbörjas senast 1 juli 2018. 

Beskrivning av ärendet 
Luftmätningar har genomförts på den låga byggnaden mellan stadshus A och B, 
Kungsgatan 24, under åren 2007-2017.  

Trafiken på Kungsgatan, närmast den nuvarande mätplatsen, består 
övervägande av lokaltrafikens gasdrivna bussar och länstrafikens bussar. 

Jämförande mätning av kvävedioxid och bensen har genomförts under tiden 
januari-april 2016 vid Stadshuset och fyra andra platser i Bodens centrum. 
Resultaten visade att de andra platserna hade högre utsläppshalter än 
Stadshuset. 

Enligt luftkvalitetsförordningen ska mätning ske i de områden och på de 
platser där det är sannolikt att befolkningen exponeras för de högsta 
koncentrationerna och i de områden och på de platser som är representativa 
för den exponering som befolkningen i allmänhet är utsatt för.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-11-28 

 

För kännedom 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 74 Boden 2:124; Fastställande av Trafikverkets 
kontrollprogram för gång- och cykelväg utmed Rv 97, 
Boden - Vittjärv 
2008-740-427 

Beslut 
Trafikverket, org.nr 202100-6297, ska genomföra mätningar av grundvattnet 
vid gång- och cykelvägen utmed riksväg 97 mellan Boden och Vittjärv. 
Detta ska genomgöras enligt föreslaget kontrollprogram samt följande: 
• Provtagningar ska ske mellan våren 2018 – våren 2021.  

• Senast den 31 november ska den årliga rapporteringen från årets 
provtagningar skickas in till miljö- och byggnämnden. 

• Senast 4 månader efter avslutat kontrollprogram ska slutgiltig 
rapportering, med en utförlig utvärdering över provtagningsresultaten 
skickas in till miljö- och byggnämnden. 

Avgift 
För handläggning av ärendet tas en avgift på 5 484 kronor som motsvarar  
6 tim handläggningstid enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 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 taget med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalk (1998:808) samt med 
stöd av 26 kap. 21§ samma lag. 

Bedömning 
Miljö- och byggnämnden bedömer att kontrollprogrammet kan fastställas 
utifrån Trafikverkets förslag daterat 2017-06-01. Provtagningar ska börja 
genomföras under våren 2018 och slutföras inom en 3-års-period.  

Miljö- och byggnämnden håller med om Trafikverkets bedömning att 
provtagning av det ytvatten som via ett dike passerar vägen inte är relevant 
då ytvattnet aldrig kommer i kontakt med bottenaskan eller annat material.  



 

Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 
8(19) 

Sammanträdesdatum 
2017-12-12 

 
 

  
 

 
Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur 
  

 

Forts § 74 
Nämnden konstaterar tillsammans med Trafikverket att det finns svårigheter 
att hitta andra relevanta kontroll- eller referenspunkter som inte riskerar att 
påverkas av andra föroreningskällor.  

Nämnden kan dock konstatera att det börjat ske sprickning av asfalten i 
området vilket kan komma att påverka resultaten då risken för utlakning av 
ämnen i bottenasken kan ske eftersom materialet kan komma i kontakt med 
nederbörd eftersom vägen inte är intakt.  

Vidare bedöms det nödvändigt att Trafikverket lämnar in en årlig 
rapportering om provtagningsresultatet tillsammans med en kortfattat analys 
över parametrarnas variationer över året. Det är rimligt att den årliga 
rapporteringen sker senast den 31 november.  

Det bedöms också nödvändigt att en sammanställning över den 3-åriga 
provtagningen skickas in till nämnden tillsammans med en utförlig rapport 
senast 4 månader efter avslutat kontrollprogram.  

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2016-11-10 § 95 att tidigare 
kontrollprogram som fastställdes av nämnden 2008-01-16 § 85 skulle 
avslitas. Nämnden bedömde i nov 2016 att lämpliga referenspunkter 
saknades för provtagningsprogrammet. Nämnden beslutade att Trafikverket 
skulle lämnas in nytt förslag på kontrollprogram för gång- och cykelvägen 
Boden-Vittjärv. 

Nytt förslag på kontrollprogram inkom 2017-06-01 där det bland annat 
framgår att provtagning av grundvatten föreslås utföras i de tre befintliga 
grundvattenrören, GW0801 och GW0803 belägna nedströms CG- vägen och 
i GW0802 som utgör referenspunkt uppströms riksväg 97.  

Vidare föreslås att två nya grundvattenrör installeras väster om 
vägkorsningen mot Trångfors, det ena nedströms GC-vägen och det andra 
uppströms riksväg 97. Syftet med dessa är att de ska utgöra referenspunkter 
utanför det område som eventuellt påverkats av användningen av slaggrus.  

Någon provtagning av ytvatten föreslås inte på grund av bottenaskan inte 
kommer i kontakt med ytvatten och att andra föroreningskällor från 
omgivningen kan komma att påverka resultatet.  

Provtagningsfrekvensen ska genomföras två gånger/år, maj/juni och en gång 
på hösten, september/oktober under en period av tre år. Provtagning kommer 
att ske på bland annat metaller och salter.  
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Forts § 74 
Analysresultaten samt dokumentation från utförda provtagningar och 
mätningar av grundvattennivåer ska sammanställas i en enkel rapport som 
kompletteras varje år. Efter 3 års provtagningar utvärderas analysresultaten 
varefter beslut tas om eventuell fortsatt provtagning eller and utredningar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-11-23 
Kontrollprogram inkl bilagor 2017-06-01, dnr 2008-740  
Miljö- och byggnämndens beslut 2016-11-10 § 95, dnr 2008-740  
Redovisning 2016-08-23, dnr 2008-740  
Miljö- och byggnämndens beslut 2008-01-16 § 85, dnr 2007-902  
Kontrollprogram 2007-09-06, dnr 2007-902 

 

För kännedom 
Trafikverket, diariet.lulea@trafikverket.se 
Andreas.josefsson@trafikverket.se 
Sweco, asa.karlsson@sweco.se 
BEAB, Värmeverket 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 75 Svartbjörsbyn 2:53; Driftsättning ny deponicell inom 
område C, Brändkläppens avfallsanläggning 
2017-1086-427 

Beslut 
Tekniska förvaltningen, 212000-2767 Bodens kommun, föreläggs om 
följande försiktighetsmått/åtgärder för ny deponicell inom område C på 
Brändkläppens avfallsanläggning på fastigheten Svartbjörsbyn 2:53. 

1. Deponering i den nya deponicellen avser deponering i ny deponi och får 
enligt gällande tillståndsbeslut ske med maximalt 20 000 ton icke farligt 
avfall per år samt upp till högsta nivån + 40 m. 

2. Om ytterligare deponiceller kommer att anläggas ska detta föregås av 
anmälan till miljö- och byggnämnden. 

3. Vid etablering av nya deponiceller ska dessa förses med ett 
dräneringslager, som minst är 0,5 m tjockt, och dräneringsledningar för 
att avleda lakvatten från deponicellerna. 

4. Tekniska förvaltningen ska i övrigt säkerställa att bestämmelser enligt 
förordningen (2001:512) om deponering av avfall och 
Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden 
för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall (NFS 
2004:10) samt Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om 
hantering av brännbart avfall och organiskt avfall (2004:4) efterlevs. 

Upplysning 
Deponering i den befintliga deponi i område C har upphört under sommaren 
2017 i och med att den fylldes upp till tillståndsgiven nivå +32 m. Gällande 
tillstånd enligt beslut dat. 2011-07-08 för befintligt deponi  upphör därmed.  

Efterlevnad av gällande tillstånd, andra gällande bestämmelser och krav sker 
inom ramen för den ordinarie tillsynen av anläggningen. 

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. 
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Forts § 75 

Lagrum 
Beslutet är taget med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken med hänvisning till 
förordning (2001:512) om deponering av avfall samt gällande 
tillståndsbeslut (dat. 2011-07-08) för Brändkläppens avfallsanläggning.  

Bedömning/Motivering 
Vid tillsyn under 2017 av anläggningen har det framkommit att deponering i 
befintlig deponicell (i område C) har upphört under sommaren 2017 då 
denna deponicell blev fylld. Därmed bedömer miljö- och byggnämnden att 
tillståndet för den delen som avser deponering i befintlig deponi upphör. 
Således har deponering därefter skett, och sker, inom ramen för tillstånd för 
ny deponi. Av gällande tillstånd framgår att deponering i ny deponi får ske 
med maximalt 20 000 ton icke-farligt avfall per år och upp till högsta nivån 
+40 m. 

I ansökan som ligger till grund för gällande tillståndsbeslut har det angetts att 
ny deponi ska anläggas i område E. Tekniska förvaltningen har även den 
7 oktober 2015 anmält om att den nya deponin skulle anläggas i 
moräntäktsområdet inom område C (dnr 2015-1140-427). Av den anmälan 
som nu har lämnats in har platsen för nya deponiceller justerats till att vara i 
nuvarande rötcellsområde. Miljö- och byggnämnden delar tekniska 
förvaltningens uppfattning att denna plats är den mest lämpade, då området 
redan är ianspråktaget för avfallsverksamhet och befintlig deponi ligger i 
närområdet samt system för lakvattenuppsamling (diken) redan är anlagt. Att 
tekniska förvaltningen tidigare har meddelat annan placering anser nämnden 
inte vara något hinder till att ny plats för nya deponiceller har använts.  

Av anmälan framgår att då nya deponiceller byggs upp förses dessa med ett 
lager med däckklipp (minst 0,5 m tjock), som utgöra det dränerande 
materialskiktet, samt dräneringsledningar för att avleda lakvatten. Miljö- och 
byggnämndens uppfattning är att dessa deponiceller därmed uppfyller 
deponeringsförordningens krav enligt 22§ avseende krav på 
bottenkonstruktionens uppbyggnad. 

Beskrivning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har den 15 september 2017 anmält att de kommer att 
driftsätta nya celler för deponering av icke-farligt avfall inom område C. Av 
anmälan framgår att det nya cellområdet kommer att byggas ut successivt på 
nuvarande rötcellsområde allteftersom rötcellerna töms. Varje cell är 
beräknad att rymma 35 000 m3 och det avses i ett första steg bygga tre celler 
under perioden 2017-2020. 
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Forts § 75 
Genom denna åtgärd täcker tekniska förvaltningen deponeringsbehovet som 
finns till dess att nuvarande tillstånd löper ut 2025, med reservation om att 
anlägga fler celler senare om deponeringsbehovet förändras. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-11-27 
Anmälan ny deponicell 2017-09-11 
Deponeringsplan inkl. bilagor dat. 2017-09-11 

 

För kännedom 
Tekniska förvaltningen 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 76 Svartbjörsbyn 2:53; Plan för sluttäckning, 
Brändkläppens avfallsanläggning 
2016-1386-427 

Beslut 
Tekniska förvaltningen, 212000-2767 Bodens kommun, föreläggs om 
följande åtgärder för sluttäckning av deponiområden inom Brändkläppens 
avfallsanläggning på fastigheten Svartbjörsbyn 2:53. 

1. Resultat från undersökningen av nuvarande sluttäckningskonstruktion 
och uppfyllandet av funktionskraven avseende område B2 ska redovisas 
skriftligt till miljö- och byggnämnden senast 2018-09-30. 

Redovisningen ska innehålla en bedömning om nuvarande 
sluttäckningskonstruktion på område B2 uppfyller kraven på 
sluttäckning enligt förordningen (2001:512) om deponering av avfall. 

2. Anmäla de kompletterande sluttäckningsåtgärder som bedöms vara 
nödvändiga för att område B2 ska uppfylla kraven på sluttäckning enligt 
förordningen (2001:512) om deponering av avfall. Anmälan ska lämnas 
in till miljö- och byggnämnden senast tre månader innan kompletterande 
sluttäckningsåtgärder vidtas, dock senast 2018-09-30. 

3. Plan för sluttäckning av deponiceller i område C ska redovisas för miljö- 
och byggnämnden senast 2018-05-30. 

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 § miljöbalken med hänvisning till 31-
32 §§ förordning (2001:512) om deponering av avfall samt 
Naturvårdsverkets råd (NFS 2004:5 och NFS 2002:17) till 3-33§§ resp. 38-
42 §§ förordningen (2001:512) om deponering av avfall. 

Bedömning/Motivering 
En deponi kan påverka sin omgivning under mycket lång tid efter att man 
har slutat att lägga dit avfall. För att minimera påverkan måste deponin 
sluttäckas när den inte längre används.  
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Forts § 76 
Det skydd som sluttäckningen innebär ska fungera under flera hundra år, 
varför det är mycket viktigt att konstruktionen dimensioneras korrekt.  

Av den plan för sluttäckning som tekniska förvaltningen har lämnat in 
framgår att täckning av område B2 har skett, men att det saknas skriftlig 
dokumentation över utförandet. Tekniska förvaltningen har därför sommaren 
2017 inlett kontroll av uppbyggnaden av sluttäckningskonstruktionen. 
Vidare framgår av planen för sluttäckning att tillsynsmyndigheten kommer 
att informeras om kontrollerna och att vid behov kommer vidtagna 
sluttäckningsåtgärder att kompletteras. 

Miljö- och byggnämnden förelägger att resultatet från kontrollen av område 
B2, inkl. bedömning om funktionskraven enligt deponeringsförordningen 
uppfylls, ska redovisas skriftligt till nämnden. Detta eftersom 
dokumentationen tidigare har varit bristfällig och för att det är viktigt att 
sluttäckning av deponier utförs på rätt sätt, både med tanke på anläggningens 
framtida nyttjande samt för att en sluttäckningskonstruktion ska fungera 
under lång tid framöver. Dessutom anser nämnden att för det fall 
kompletterande sluttäckningsåtgärder för område B2 måste vidtas, ska detta 
föregås av en anmälan om sluttäckning till nämnden. Enligt 32§ i 
deponeringsförordningen anses en deponi, eller del av den, avslutad först när 
sluttäckningen har inspekterats och godkänts av tillsynsmyndigheten. Ett led 
i nämndens tillsyn i samband med sluttäckning av deponier är att 
verksamhetsutövaren (tekniska förvaltningen) anmäler sina planerade 
åtgärder till nämnden. 

Vad gäller område C framgår det i plan för sluttäckning att det deponeras 
icke-farligt avfall i område och eftersom området fortfarande är i drift är inga 
sluttäckningsåtgärder aktuella inom detta område i närtid. Vid tillsynen av 
anläggningen under sommaren 2017 har det framkommit att deponering i 
befintlig deponicell har upphört under sommaren 2017 då denna deponicell 
blev fylld. Vidare har tekniska förvaltningen den 11 september 2017 anmält 
om driftsättning av ny deponicell inom område C (dnr 2017-1086-427).  

Nämnden anser att plan för sluttäckning för de deponiceller i område C där 
det inte längre läggs avfall på ska tas fram. Dessa deponiceller anses rent 
tekniskt fortfarande vara i driftfas i och med att sluttäckning ej har skett, 
varför andra krav enligt deponeringsförordningen fortfarande gäller, bl.a. § 22 
om bottenkonstruktionens uppbyggnad (notera att tekniska förvaltningen har i 
ett annat ärende ansökt hos länsstyrelsen om undantag från kraven enligt § 22, 
något beslut över ansökan har än inte lämnats). Dessa deponiceller är 
dessutom fristående och sitter rent fysiskt inte ihop med den nya deponicell 
som togs i drift sommaren 2017, varför nämnden anser att sluttäckning av 
dessa områden kan ske utan att det påverkar den pågående deponeringen i ny 
deponicell.  
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Forts § 76 
Miljö- och byggnämnden anser därför att tekniska förvaltningen även ska ta 
fram en plan för sluttäckning av deponiceller i område C där det inte längre 
läggs avfall i.      

Beskrivning av ärendet 
Tekniska förvaltningen lämnade 2017-05-30 in en plan för sluttäckning av 
avslutade deponiområden vid Brändkläppens avfallsanläggning i enlighet 
med miljö- och byggnämndens beslut 2016-11-08 §99. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-11-27 
MBN beslut 2016-11-08 § 99 
Plan för sluttäckning av avslutade deponiområden, dat. 2017-05-30 

 

För kännedom 
Tekniska förvaltningen 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 77 Ändring av detaljplan 25-P04/164 för Boden 56:9 m.fl. 
Resecentrum, Stationsgatan  
2017-402 (KS 2017-254) 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden antar detaljplanen. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat en ändring av befintlig detaljplan  
25-P04/164 för Boden 56:9 m.fl. Resecentrum, Stationsgatan.  

Syftet med ändringen är att medge en ökad byggnadsarea. Avsikten är att 
skapa fler resenärsparkeringar intill resecentrum för att gynna dem som åker 
kollektivt till ett bättre och mer tillgängligt nyttjande.  

Samhällsbyggnadskontoret har i enlighet med plan- och bygglagens regler 
för standard förfarande upprättat, samrått samt ställt ut detaljplanen med 
tillhörande handlingar.  

Yttranden har lämnats av Länsstyrelsen Norrbotten, Lantmäteriet, 
Trafikverket, Skanova, och Bodens Energi. 

Inför antagandet av detaljplanen återstår inga synpunkter som inte har blivit 
besvarade eller tillgodosedda under tidigare planskede. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-12-12 
Plankarta 
Planbeskrivning 
Samrådsredogörelse 
Granskningsutlåtande 

 

För kännedom 
Samhällsbyggnadskontoret 
Kommunstyrelsen 
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§ 78 SBK-rapport december 
 

Beslut 
SBK-rapporten med bilagor läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat en rapport för december.  

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

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

Beslut 
Redovisade delegationsbeslut för perioden 2017-10-30—2017-12-03 
godkänns. 

Beskrivning av ärendet  
Beslut fattade på delegation ska anmälas till nämnden vid nästföljande 
sammanträde. 

Anmälan får ske genom delegationslista alternativt genom kopia av beslutet. 
I anmälan ska det framgå vem som fattat beslutet, när beslutet fattades, vad 
beslutet avser och vilket lagrum beslutet hänvisar till. 

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

- Miljötillsyn 

- Livsmedelskontroll 

- Serveringstillstånd 

- Yttranden och tillstånd 

- Bygglov 
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§ 80 Meddelanden och delgivningar 

Beslut 
Redovisade meddelanden och delgivningar läggs till handlingarna. 

Beslut från andra myndigheter 
• Åklagarmyndigheten; Förundersökning om misstänkt brott mot 

områdesskydd Vittjärv 3:2 olovlig avverkning och markarbete, läggs ner 
(2017-250) 

• MMD; Upphäver MBN beslut 2016-03-15 § 24 om förbud hästhållning 
Björkelund, Svartbjörsbyn 4:78 (2015-1102-427) 

Inspektioner 

• Rasmyran 1:5: Avloppsanordning med markbädd, tekniska (2017-1463-427) 

• Vändträsk 2:33, uppföljning av föreläggande om städning av fastighet 
(2012-728-459) 

Övrigt  

• Minnesanteckningar Vattengruppen nr 4 (2017-561-469) 

• Resultat luftmätning 2016 

• Resultat luftmätning 2017 (t.o.m. 2017-10-02) 
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