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§ 14 Information 
 
Följande information godkändes och lades till handlingarna. 

• Jan Lundberg, VA-chef tekniska förvaltningen: Information nya VA-planen 

• Emma Lundqvist, planarkitekt: Redovisning av pågående översiktplanarbete 

• Sandra Karlsson miljöinspektör: Information om Svedjans 
avloppsreningsverks utsläppsvärden 

• Stig Johansson miljöinspektör: Information om tillståndet för Svalget 
Återvinning AB, Svartbjörsbyn 

• Joakim Söderström miljöhandläggare: Inventering oljeavskiljare Torpgärdans 
industriområde 

• Carl-Göran Olofsson livsmedelsinspektör; Länsstyrelsens granskning av 
livsmedelskontrollen 

• Malin Svensson miljöinspektör: Information om ärenden ute på Kusöns 
vattenskyddsområde 

• Samråd detaljplan del av Sävast 23:11, Högvalla, Sävastön (KS 2015-686) 

• Granskning detaljplan kv Ägir, Prästholmen (KS 2015-495) 

• Granskning detaljplan del av Boden 56:36, Brogatan (KS 2015-685) 
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§ 15 Boden 1:50, Ansökan om bygglov för skjutbana, 
Gammelängsberget 
2015-731 

Beslut  
Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, PBL och 6 kap 1§ 
PBF. 

Startbesked för att påbörja åtgärden meddelas med stöd av 10 kap. 23 § PBL. 

Kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. 

Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. 

Byggnaderna och anläggningen får inte tas i bruk innan ett slutbesked har 
meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL. 

Avgiften för bygglovet inkl. miljöprövning är 13 068 kronor (i enlighet med taxa 
fastställd av kommunfullmäktige). 

Överklagan 
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 
Svenska Jägarförbundet, c/o Thord Johansson, ansöker om bygglov för skjutbana 
på Boden 1:50, Gammelängsberget. 

På grund av åtgärdens art och att fastigheten inte omfattas av detaljplan eller 
områdesbestämmelser, har berörda sakägare beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan (9 kap. 25 § PBL).  Av inkomna yttranden är det en sakägare som har 
invändningar. Sakägaren anser att det finns nog många skjutbanor i Boden redan, 
som borde kunna nyttjas bättre i samråd med Försvarsmakten. Sakägaren anser 
också att med tanke på antalet skjutdagar och antalet skott, så kommer buller- och 
miljöbelastningen bli så stor att det kommer att påverka hela Svartbyn negativt.  

Tyréns har gjort en bullerberäkning som visar att skottbullret beräknas medföra 
nivåer på maximalt 48 dBAI vid bostäder, vilket innebär att Naturverkets 
riktlinjer innehålls för alla dagar och tider. 

Det finns inget krav på att göra en miljökonsekvensbeskrivning på en skjutbana 
av den här typen. Den sökande kommer att föreläggas ett antal 
försiktighetsåtgärder i den miljöprövning som nämnden gör. 
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Forts § 15 
Kontroll 
Byggherrens ansvar för kontroll av genomförandet enligt 10 kap. 5 § PBL kan i 
detta fall anses vara uppfyllt i och med att blankett ”Begäran om slutbesked” 
ifylls, undertecknas och inlämnas till miljö- och byggnämnden.  

Den kontroll som ska utföras i enlighet med kravet på kontrollplan (10 kap. 7 § 
PBL), utgörs i detta fall av att byggherren skall kontrollera att åtgärden har utförts 
i enlighet med bygglovet och att byggnadsverket har de tillämpbara tekniska 
egenskapskrav som ställs enligt 8 kap. 4 § PBL. 

Slutsamråd/slutbesked 
När åtgärden slutförts ska miljö- och byggnämnden utfärda ett slutbesked enligt 
10 kap. 4 § PBL. Innan detta kan ske ska nödvändiga handlingar inlämnas till 
miljö- och byggnämnden och ett slutsamråd ska hållas på plats (10 kap. 30 och 34 
§§ PBL). 

Byggnaden får inte tas i bruk innan ett slutbesked har meddelats (10 kap. 4 § 
PBL). Tas byggnaden i bruk innan slutbesked har lämnats utgår en 
sanktionsavgift enligt 9 kap. 23 § PBF. 

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. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-03-01 
Ansökan 

 

För kännedom 
Svenska Jägarförbundet, 
Fastighetsägare, Svartbyn 1:24, 4:12, 6:21, 7:43, 20.1 och Sävast 10:6 
Svartby byamän,  
Norra Svartbyns Intresseförening  
Försvarsmakten, Högkvarteret 
Statens Fastighetsverk 
Samhällsbyggnadskontoret 

Bilagor:   
Synpunkter från Svartbyn 20:1 
Karta 1:8 000, ritningar planer och fasader, 9 st 
Blankett ”Begäran om slutbesked” 
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§ 16 Boden 1:50, Föreläggande med försiktighetsmått, 
Skjutbana, Gammelängsberget 
2015-1229-427 

Beslut  
Jägareförbundet, Bodens jaktvårdskrets, 898500-7379, Garnisonsgatan 57, 961 36 
Boden föreläggs om följande försiktighetsmått för skjutbana på Boden 1:50.  

1. Om inte annat följer av övriga försiktighetsmått ska verksamheten bedrivas i 
enlighet med inlämnad anmälan med tillhörande kompletteringar.  

2. Verksamhet får bedrivas på skjutbanan måndag-fredag klockan 08.00 – 21.00 
och lördag, söndag och helgdag klockan 10.00 – 21.00. 

3. Som riktvärde för buller från verksamheten ska gälla att impulsnivån vid 
närliggande bostäder/vårdlokaler/undervisningslokaler/friluftsområde inte får 
överskrida de lägre riktvärdena enligt Naturvårdsverkets allmänna råd för 
buller från skjutbanor (NFS 2005:15).   

4. Om riktvärdena för buller överskrids annat än tillfälligt ska 
verksamhetsutövaren i samråd med tillsynsmyndigheten vidta åtgärder för att 
förhindra fortsatta överskridanden.  

5. Skjutningar inom anläggningen ska i den mån det är möjligt samordnas  

6. Skjutbanans kulfång ska siktas/sållas minst vart femte år och det blyavfall 
som uppkommer ska lämnas till godkänd mottagare för avfallstypen.  

7. Verksamhetsutövaren ska dokumentera mängden blyavfall som uppkommer 
vid siktning/sållning och till vem avfallet lämnas. Dokumentationen ska 
hållas tillgängligt för miljö- och byggnämnden.  

8. Minst sex veckor innan hela eller delar av verksamheten avvecklas ska det 
anmälas skriftligen till miljö- och byggnämnden. 

Avgift 
Miljö- och byggnämnden tar ut en avgift för handläggningen av ärendet enligt den 
av kommunfullmäktige beslutade taxan (2014-12-15 § 131) om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Avgiften för skjutbana för mer än 20 000 
skott men högst 100 000 skott per år uppgår till 3460 kronor. Faktura sänds 
separat. 

Nämnden kommer att fatta ett särskilt beslut om fast årlig tillsynsavgift för 
verksamheten. Årlig tillsynsavgift debiteras fr.o.m. kalenderår 2017.  



 

Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 
6(38) 

Sammanträdesdatum 
2016-03-15 

 
 

  
 

 
Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur 
  

 

Forts § 16 

Lagrum 
Beslutet meddelas med stöd av 27 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarligverksamhet och hälsoskydd och 2 kap. 3, 6 och 7 §§ miljöbalken 
(1998:899). 

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

Bedömning/motivering 
Verksamheten innebär en nylokalisering i direkt anslutning till befintlig skjutbana 
för pistolskytte. Befintliga skjutbanan drivs av Bodens Sportskytteklubb. För att 
minska risken för störningar bedömer miljö- och byggnämnden att det är 
fördelaktigt att skytteverksamheter koncentreras till så få platser som möjligt 
inom kommunen. 

Området omfattas inte av detaljplan och är inte angivet som friluftsområde i 
Bodens kommuns översiktsplan (1990-06-11 § 158). Området är klassat som 
riksintresse för totalförsvaret. Försvarsmakten har dock inget att erinra mot den 
planerade verksamheten. 

I närheten av Boden centralort finns i dagsläget inga skjutbanor för skytte på 
löpande älg som allmänheten har tillträde till. Såvitt nämnden känner till finns det 
ingen möjlighet för jägar- och skytteföreningar att få tillgång till Försvarsmaktens 
skjutbanor och skjutfält. 

Synpunkter har inkommit på att verksamheten kan leda till ökat vägslitage på 
”Ringvägen” nordöst om Gammelängsberget. Nämnden finner det sannolikt att 
merparten av transporterna till och från skjutbanan kommer att ske via 
Gammelängsvägen/Erikslund.  

Den redovisade bullerberäkningen visar att gällande riktvärden kommer att klaras 
vid närmast belägna bostadshus. Skottbullret beräknas medföra nivåer på 
maximalt 48 dBAI vid bostäder, vilket är under de föreslagna riktvärdena på 60-
65 dBAI. Inget skjuthus har antagits vid beräkningarna.  

Av bygglovshandlingarna för skjutbanan som inkommit framgår att ett skjuthus 
ska anläggas. Eftersom skytte kommer att ske i nordöstlig riktning bedömer 
nämnden att ljudnivåerna sannolikt blir lägre än beräknat vid närliggande 
bostadsområden. 

För att förebygga att verksamheten föranleder skador eller olägenheter för 
människors hälsa eller miljön bedömer nämnden att det är nödvändigt att med 
stöd av 27 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
förelägga verksamhetsutövaren om försiktighetsmått.  
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Forts § 16 
Miljö- och byggnämnden bedömer att skjutbanan med föreskrivna 
försiktighetsmått är förenlig med de allmänna hänsynsreglerna och målen i 
miljöbalken.  

Överklagan 
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. 

Information 
Enligt 26 kap. 19 § är den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan 
befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka 
miljön skyldig att fortlöpande planera och kontrollera verksamheten 
för att motverka eller förebygga sådana verkningar. 

Den som bedriver en verksamhet som bidrar till en förorening av mark eller 
vatten är ansvarig för att utföra och bekosta de avhjälpande åtgärder som behövs 
för att förebygga, hindra eller motverka att skada eller olägenhet uppstår för 
människors hälsa eller miljön. 

En ändring av verksamheten som har stor betydelse från störningssynpunkt ska 
enligt 1 kap. 11 § Miljöprövningsförordningen (2013:251) anmälas till nämnden 
minst sex veckor innan ändringen genomförs. 

Vid klagomål på verksamheten kan ni bli ålagda att genomföra undersökningar 
och förbättrande åtgärder. 

Beskrivning av ärendet 
898500-7379, Jägareförbundet, Bodens jaktvårdskrets har den 6 november 2015 
inkommit med en anmälan för skjutbana på Boden 1:50. Lagfaren ägare av 
fastigheten är Bodens kommun.  

Verksamheten är anmälningspliktig C och har verksamhetskod 92.20 enligt 30 
kap. 2 § miljöprövningsförordningen (2013:251). 

Verksamheten avser skytte på hundra meters håll mot löpande älgbana med 
kalibrar från 5,6 mm till 9,3 mm. Verksamhet kommer att bedrivas cirka 80 
skjutdagar per år som fördelas under månaderna maj-augusti. Cirka 40 000 skott 
kommer att avlossas per säsong.  
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Forts § 16 
Brännbart avfall kommer att samlas upp i soptunna och transporteras till 
Brännkläppens återvinningscentral. Tomhylsor kommer att samlas upp efter varje 
skjutning och lämnas därefter till Brännkläppens återvinningscentral. 

Jägareförbundet har redovisat en bullerberäkning för verksamheten. 
Bullerberäkningen har upprättats av Tyréns AB. Närmast belägna bostadshus 
ligger cirka 1,4 km sydväst om skjutbanan. Skottbullret beräknas medföra nivåer 
på maximalt 48 dBAI vid bostäder vilket är under Naturvårdsverkets riktlinjer. 
Inget skjuthus har antagits vid beräkningarna. 

Skjutbanan kommer att vara öppen för allmänheten bortsett från de tillfällen som 
är reserverade för jägarexamensprov och träningspass inför jägarexamensprovet, 
sammanlagt cirka tio dagar per år. Jägarexamensproven kommer att genomföras 
på helger (lördag-söndag) under perioden maj-augusti. 

För allmänheten kommer samordnat skytte på älgfigur vanligtvis anordnas två 
vardagskvällar i veckan, tisdagar och torsdagar, under perioden maj-augusti.  

Övriga tider kommer allmänheten ha möjlighet att nyttja inskjutningsbanan.   

I dagsläget finns en bom för vägen upp till skjutbanan och vägen plogas inte 
vintertid. Målsättningen är dock att allmänheten ska ha möjlighet att nyttja 
inskjutningsbanan året runt.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-03-01 
Anmälan om miljöfarlig verksamhet inkl kompletteringar 

 

För kännedom 
Svenska Jägarförbundet 
Länsstyrelsen, 971 86 Luleå 
Försvarsmakten, Högkvarteret 
Statens fastighetsverk 
Norra Svartbyns Intresseförening 
Svartby byamän  
Fastighetsägare - Svartbyn 1:24, 4:12, 6:21, 7:43, 20:1 och Sävast 10:6 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 17 Vibbyn 1:12, Svevia AB med begäran om nedsättning av 
tillsynsavgift för 2016, täktverksamhet 
2016-060-427 

Beslut 
Begäran från Svevia AB om nedsättning av årlig tillsynsavgift för kalenderåret 
2016 avslås.  

Avgift 
För handläggning av ärendet tar miljö- och byggnämnden ut en avgift på 
1774 kronor som motsvarar två timmars handläggningstid enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige i Bodens kommun 2014-12-15 § 131. Faktura skickas 
separat. 

Lagrum 
Beslutet är taget med stöd av miljöbalkens 27 kap. 1 § (avgift för myndigheters 
verksamhet) samt den av kommunfullmäktige beslutade taxan för prövning och 
tillsyn inom miljöbalkens område (2014-12-15 § 131). 

Bedömning/motivering 
Svevia AB har bl.a. anfört att det vid fastställande av tillsynsavgift är 
verksamhetens art och omfattning som styr uppskattat tillsynsbehov och av 
naturliga skäl även avgiften. 

I den av kommunfullmäktige beslutade taxan för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område, taxebilaga 2, framgår att det är den tillståndgivna mängden 
berg som bestämmer inom vilken avgiftsklass verksamheten hamnar.   

Avgiftsklass 11 gäller för bergtäkt med tillståndsgiven mängd berg över 50 000 
ton och avgiftsklass 4 gäller för anläggning för sortering och krossning av berg, 
naturgrus eller andra jordarter. Verksamheten är för närvarande i riskolumn 0 
vilket innebär en tillsynstid på 28 + 6 timmar. Om en fabrik, anläggning eller 
annan inrättning omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 2 ska 
full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 
25 procent av summan av de belopp som anges för de övriga verksamheterna. Det 
innebär att Svevia AB ska betala en avgift som motsvarar 29,5 timmars 
tillsynstid.  

Svevia AB uppger att någon brytning och troligen inte någon utlastning kommer 
att ske under 2016. Miljö- och byggnämnden avser att genomföra en inspektion 
av täktverksamheten år 2016. Inspektionen kommer att omfatta uppföljning av 
tidigare noterade brister och ev. inmätning av verksamhetsområde och 
brytningsområde.  

Miljö- och byggnämnden bedömer att de skäl som Svevia AB har anfört inte är 
tillräckliga för att nedsätta den årliga tillsynsavgiften för 2016. 
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Forts § 17 

Överklagan 
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 
Svevia AB har 2016-01-18 inkommit med en begäran om nedsättning av den 
årliga tillsynsavgiften för 2016. Svevia AB yrkar att tillsynsavgiften sätts ned med 
75 %.  

Svevia AB bedriver miljöfarlig verksamhet på Vibbyn 1:12, enligt Länsstyrelsens 
beslut dat. 2007-05-11. Av tillståndet framgår att verksamheten avser 
täktverksamhet med ett totalt uttag av 199 000 ton berg. Tillståndet omfattar även 
uppställning och drift av kross- och sorteringsverk. 

Miljö- och byggnämnden har 2016-04-10 beslutat att Svevia AB ska betala en 
årlig tillsynsavgift kommunen. Verksamheten har tilldelats en årlig tillsynstid på 
29,5 timmar. Timavgiften för kalenderår 2016 uppgår till 887 kronor, vilket 
innebär att avgiften för år 2016 blir 26 166,50 kronor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-03-01 
Begäran Svevia AB 

 

För kännedom 
Svevia AB, Box 1009, 901 20 Umeå 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 18 Remiss Länsstyrelsen; Bodsvedjan 1:14, Biogasanläggning, 
utsläpp processvatten från uppgraderingsanläggning 
2016-086-427 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden godkänner samhällsbyggnadskontorets förslag till 
yttrande och överlämnar det till Länsstyrelsen.  

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden har av Länsstyrelsen fått en remiss över 
tillståndsprövning om miljöfarlig verksamhet avseende utsläpp processvatten från 
uppgraderingsanläggning på Bodsvedjans biogasanläggning. 

Av remissen framgår att tekniska förvaltningen inkommit med en redovisning av 
uppskjutna frågor gällande utredning och slutgiltiga villkor för utsläpp av 
processvatten från uppgraderingsanläggningen på biogasanläggningen.  

Länsstyrelsen i Norrbotten önskar få nämndens uppfattning om redovisningen om 
de uppskjutna frågorna behöver kompletteras och i så fall vilka uppgifter som 
saknas.  

Samhällsbyggnadskontoret har 2016-02-29 tagit fram ett yttrande. 

Beslutsunderlag 
Yttrande 2016-02-29 
Remiss Länsstyrelsen 

 

För kännedom 
Länsstyrelsen, 971 86 Luleå 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 19 Heden 7:31; Tillstånd för yrkesmässig hantering av 
bekämpningsmedel inom Kusöns vattenskyddsområde  
2015-1250-427 

Beslut 
Bröderna Olofsson AB 556394-0039, medges tillstånd till hantering av kemiska 
bekämpningsmedel inom Kusöns vattenskyddsområde på Heden 7:31 i block 1, 2, 
4, 5-7 och 9-10 under växtföljden år 2016-2020. Verksamheten förenas med 
följande villkor och åtgärder: 

1. Om inget annat framgår av nedan lämnade villkor och åtgärder, ska bolaget 
bedriva verksamheten i huvudsaklig överensstämmelse med vad som angetts i 
ansökan och dess kompletteringar eller det som bolaget i övrigt har åtagit sig i 
ärendet. 

2. Hantering och spridning av bekämpningsmedel får ej ske i block 3A. 

3. En (1) spridning av bekämpningsmedel Glyfonova Bio, dos 3 l/ha medges under  

− år 2016 för block 1,2 och 4 

− år 2017 för block 5-7 

− år 2018 för block 9-10  
4. En (1) spridning av bekämpningsmedel Epok 600 EC, dos 0,5 l/ha medges under  

− år 2017 för block 1, 2 och 4 

− år 2018 för block 5-7 

− år 2019 för block 9-10 

5. Två (2) spridningar av bekämpningsmedel Shirlan, dos 0,4 l/ha per behandling, 
medges under  
− år 2017 för block 1, 2 och 4 

− år 2018 för block 5-7 

− år 2019 för block 9-10 
6. En (1) spridning av bekämpningsmedel Revus, dos 0,6 l/ha medges under 

− år 2017 för block 1, 2 och 4 

− år 2018 för block 5-7 

− år 2019 för block 9-10 
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Forts § 19 
7. En (1) spridning av bekämpningsmedel Spotlight plus, dos 1 l/ha medges under  

− år 2017 för block 1, 2 och 4 

− år 2018 för block 5-7 

− år 2019 för block 9-10 
8. Samråd ska ske med miljö- och byggnämnden om andra bekämpningsmedel 

än vad som angetts i ansökan och framgår av ovan avses användas. 

9. Hantering av bekämpningsmedel får endast utföras av person med giltigt 
användningstillstånd som omfattar den användning som bekämpningsmedlen 
(preparaten) är godkända för. 

10. Användning av bekämpningsmedel ska följa Kemikalieinspektionens 
användarvillkor för respektive preparat. 

11. Vid all spridning av bekämpningsmedel ska ett vindanpassat skyddsavstånd 
bestämmas med hjälp av ”Hjälpreda för bestämning av vindanpassat 
skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom”.  

Skyddsavståndet ska dock minst uppgå till  

− 2 meter till öppna diken samt till dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar 

− 6 meter till vattendrag räknat från strandlinje för högvatten eller 
strandbrinkens överkan 

Bestämningen av skyddsavståndet ska dokumenteras och lämnas till nämnden 
på begäran.  

12. Spridningsutrustningen för bekämpningsmedel ska vara i gott skick, lämplig 
för ändamålet och väl kalibrerad. Spridningsutrustning ska vara utrustad med 
fungerande droppskydd och funktionstestas regelbundet av godkänd 
funktionstestare. 

13. Förvaring av bekämpningsmedel och spruta får ej ske inom 
vattenskyddsområdet för Kusöns grundvattentäkt.  

14. Bekämpningsmedel ska förvaras nederbörsskyddat i ett invallat utrymme eller 
invallad behållare, med möjlighet till uppsamling av läckage eller spill. 
Invallningen/behållaren ska rymma hela den lagrade volymen.  

Lagringsplatsen för bekämpningsmedel ska vara låst och oåtkomligt för 
obehöriga.   
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Forts § 19 
15. Utspädning, blandning och påfyllning av spruta med bekämpningsmedel ska 

ske på tät platta med uppsamling utan avlopp. Eventuellt spill ska samlas upp 
och omhändertas. 

16. Rengöring av spridningsutrustning och spruta ske på tät platta med 
uppsamling utan avlopp. Tvättvatten ska samlas upp och omhändertas.  

Rengöring av spridningsutrustning och spruta får ej ske inom 
vattenskyddsområdet för Kusöns grundvattentäkt. 

17. Vid utspädning, blandning och påfyllning av spruta samt rengöring av 
spridningsutrustning och spruta ska skyddsavstånd minst uppgå till 

− 15 meter till öppna diken samt till dagvattenbrunnar och 
dräneringsbrunnar 

− 15 meter till vattendrag räknat från strandlinje för högvatten eller 
strandbrinkens överkant 

18. Dokumentation av spridning av bekämpningsmedel ska föras enligt Statens 
jordbruksverks föreskrifter (2015:49) om dokumentationskrav för 
yrkesmässiga användare av växtskyddsmedel. 

Dokumentation ska även omfatta plats för utspädning, blandning och 
påfyllning av spruta samt rengöring av spridningsutrustning och spruta. 

Dokumentationen ska lämnas till nämnden på begäran. 

19. Egenkontrollprogram för verksamheten inkl. handlingsplan som beskriver 
åtgärder vid olycka i samband med spridning då bekämpningsmedel läckt ut 
eller befaras läcka ut ska finnas.  

Egenkontrollprogram ska överlämnas till nämnden på begäran. 

Information 
Miljö- och byggnämnden vill påtala att utöver de av nämnden lämnade villkoren 
och åtgärderna kan ytterligare krav enligt gällande lagstiftning gälla för 
hanteringen av bekämpningsmedel. 

I enlighet med tidigare ställer sig Miljö- och byggnämnden tveksam till om 
verksamheten har rätt lokalisering. Att bedriva jordbruk som kräver regelbunden 
gödsling och användning av kemiska bekämpningsmedel i ett 
vattenskyddsområde är inte godtagbart i längden. Säkert dricksvatten, vilket 
innebär dricksvatten av god kvalitet och processer som förebygger risker mot 
vattentäkten, kräver förebyggande åtgärder. 
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Avgift 
Miljö- och byggnämnden tar ut en avgift för handläggningen av ärendet enligt den 
av kommunfullmäktige beslutade taxan (2014-12-15 § 131) om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Avgiften för prövning av ansökan om 
tillstånd till hantering av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde 
uppgår till 2 661 kr, motsvarande 3 timmars handläggningstid. Faktura sänds 
separat. 

Lagrum 
Beslutet är taget med stöd av  

− Miljöbalkens 2 kap 2-7 §§ (hänsynsregler), 16 kap 2§ (prövning) och 26 kap 
19 § (tillsyn) 

− Förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel §§ 18, 19, 31, 35, 51, 52, 56, 

− Vattenskyddsområde och tillhörande föreskrifter för Kusöns grundvattentäkt 
Bodens kommun (dat. 2010-11-29)  

samt med hänvisning till  

− Naturvårdsverkets föreskrifter (2015:2) om spridning och viss hantering av 
växtskyddsmedel 

− Statens jordbruksverks föreskrifter (2014:35) om behörighet att använda 
växtskyddsmedel 

− Statens jordbruksverks föreskrifter (2015:49) om dokumentationskrav för 
yrkesmässiga användare av växtskyddsmedel 

− Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3, senast uppdaterade med 
KIFS 2014:6) om bekämpningsmedel 

− Förordningen om (1998:901) verksamhetsutövarens egenkontroll  

− Miljö- och byggnämndens riktlinjer vid handläggning av ansökan om tillstånd 
för yrkesmässig hantering och spridning av kemiska bekämpnings- och 
gödselmedel i jordbruksverksamhet inom Kusöns vattenskyddsområde (2013-
01-29 §8) 

Beslut om avgift meddelas med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808) och 
den av kommunfullmäktige beslutade taxan (2014-12-15 § 131) om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 
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Forts § 19 

Bedömning/motivering 
Bekämpningsmedel ska inte förekomma i vatten avsett för 
dricksvattenproduktion. EU:s dricksvattendirektiv anger att dricksvatten är 
otjänligt om halten av ett enskilt bekämpningsmedel överskrider 0,1 μg/l eller 0,5 
μg/l för flera bekämpningsmedel tillsammans. Gränsvärdena har fastställts mot 
bakgrund av försiktighetsprincipen. Det är svårt att hantera bekämpningsmedel i 
dricksvatten, det mest effektiva sättet att förhindra att vattnet blir påverkat av 
bekämpningsmedel är att arbeta förebyggande. 

Områden där hantering av bekämpningsmedel tillåts 
Ansökan om hantering av bekämpningsmedel omfattar block 1-4, 5-7 och 9-10. 
Block 3 och block 5-7 är belägna inom sekundär skyddszon, medan övriga block 
1, 2, 4 samt 9-10 ligger inom den tertiära skyddszonen för Kusöns 
grundvattentäkt. 

Hantering av bekämpningsmedel inom skyddsområdet för Kusöns 
grundvattentäkt är enligt skyddsföreskrifterna förbjuden inom primär skyddszon. 
Inom sekundär och tertiär skyddszon kräver hanteringen tillstånd av miljö- och 
byggnämnden. Av miljö- och byggnämndens riktlinjer för handläggning av 
ansökan om tillstånd för hantering och spridning av kemiska bekämpnings- och 
gödselmedel i jordbruksverksamhet inom Kusöns vattenskyddsområde framgår 
att försiktighetsprincipen bör vara rådande vid bedömning av ansökningar och att 
hantering av kemiska bekämpningsmedel inom sekundär skyddszon inte ska 
tillåtas men att det i den tertiära skyddszonen ev. kan tillåtas. Under år 2014-2015 
har tekniska förvaltningen/VA-avdelningen genomfört undersökningar av 
grundvattnet på Kusön med avseende på bl.a. förekomst av kemiska 
bekämpningsmedel och ämnen samt grundvattenströmningar. Sedan hösten 2015 
sker övervakning av Kusöns grundvatten av tekniska förvaltningen enligt 
framtaget miljöprovtagningsprogram. Den kunskap som nu finns om 
grundvattenströmningarna samt att det sker övervakning av grundvattnet, gör att 
miljö- och byggnämnden anser att finns skäl att frångå nämndens riktlinjer för 
handläggning av kemiska bekämpningsmedel inom Kusöns vattenskyddsområde 
och att hantering av kemiska bekämpningsmedel i sekundär skyddszon skulle 
kunna tillåtas.  

Tekniska förvaltningen i Bodens kommun, har i sitt yttrande över ansökan 
meddelat att kemiska bekämpningsmedel inte bör spridas i vattentäktens 
närområde för att minimera föroreningsrisker av grundvattentäkten.  

Vidare framför VA-avdelningen att en översyn av skyddszonernas utbredning 
pågår för närvarande och att en justering av zongränser planeras att ske inom de 
närmsta åren.  
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VA-avdelningen meddelar att norra delen av block 3, ungefär halva åkern, ligger 
inom det markområde som kommer att föreslås ingå i en framtida primär 
skyddszon. Bolaget har i sitt yttrande motsatt sig tekniska förvaltningens syn på 
block 3 och anser att nuvarande gräns mellan primär och sekundär skyddszon ska 
gälla. Miljö- och byggnämnden anser att tekniska förvaltningens yttrande grundar 
sig på rådande grundvattenströmningar i området, och att detta ska vara 
vägledande. Miljö- och byggnämnden anser med anledning av block 3:s närhet till 
vattentäktszon och primär skyddszon samt med hänvisning till 
försiktighetsprincipen, att hantering av kemiska bekämpningsmedel inte ska 
tillåtas i hela block 3. 

Med hänvisning till den övervakning som sker av grundvattnet och kunskap som 
finns om grundvattenströmningarna samt VA-avdelningens yttrande är nämndens 
bedömning att hantering av kemiska bekämpningsmedel inte ska medges i block 
3, men att det i övriga block (1, 2, 4, 5-7 och 9-10) kan tillåtas med vissa villkor 
och åtgärder. 

Ansökan omfattar hantering av bekämpningsmedel under växtföljden år 2016-
2020. Förändringar av skyddsområdet och zongränser kan komma att ske inom de 
närmsta åren, om och vilka följder detta kan medföra för verksamheter inom 
skyddsområdet är ej känt i dagsläget, varför Miljö- och byggnämnden anser att 
tillstånd för hantering av kemiska bekämpningsmedel endast kan ges för 
kommande växtföljd under år 2016-2020. Miljö- och byggnämnden anser även att 
ett beslut som sträcker sig över hela kommande växtföljd torde vara positivt för 
bolaget eftersom det ger möjlighet till att bedriva verksamheten under kommande 
fem år utan årliga ansökningar/anmälningar. 

Bekämpningsmedel och tidpunkt för spridning 
Bolaget har i ansökan uppgett vilka bekämpningsmedel (preparat), dos per hektar 
och ungefärlig tidpunkt för spridning. Miljö- och byggnämnden kan konstatera att 
angivna doser per hektar överensstämmer med Kemikalieinspektionens 
användarvillkor för respektive preparat.  

Nämnden ser ingen anledning att bedöma några andra preparat eller doser per 
hektar än det som bolaget har uppgett ska användas. Om andra 
bekämpningsmedel, än vad som angetts i ansökan, kan komma att användas ska 
byte av bekämpningsmedel ske i samråd med miljö- och byggnämnden. 

Bolaget har vid komplettering av ansökan framfört att det endast är aktuellt med 
en behandling/spridning av respektive preparat, med undantag för Shirlan där två 
behandlingar kan vara nödvändligt.  
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Som stöd för bedömning om hantering de av bolaget angivna preparaten kan 
tillåtas har miljö- och byggnämnden använt riskbedömningsverktyget MACRO-
DB. Simuleringar enligt MACRO-DB visar att spridningar av respektive preparat 
vid de tidpunkter som angetts i ansökan är risken för transport till grundvatten 
över 0,1 µg/l försumbar. Nämnden ger som villkor antal spridningar av respektive 
preparat samt vilket år spridning tillåts, någon ytterligare begränsning i när under 
säsongen spridning får ske villkoras inte, utan nämnden lämnar detta till bolaget 
att avgöra.  

MACRO-DB simulerar transport av bekämpningsmedel från normal användning 
och tar inte hänsyn till felaktig användning, spill t.ex. från påfyllning och 
rengöring av spruta eller olyckor. 

Nämnden lämnar därför villkor och åtgärder i syfte att förhindra och minimera 
risken för påverkningar på vattentäkten och omgivningen till följd av spill och vid 
utspädning, blandning, påfyllning, rengöring etc.    

Hantering av bekämpningsmedel 
Enligt 2 kap §§ 18-19 förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel får 
växtskyddsmedel endast användas av den som har användningstillstånd för 
växtskyddsmedel och som omfattar den användning som medlen (preparaten) är 
godkända för. 

För att minska riskerna med växtskyddsmedel vid användning beslutar 
Kemikalieinspektionen om så kallade användningsvillkor. Att följa 
användningsvillkoren är ett grundkrav i all hantering av bekämpningsmedel 
oavsett om användningen sker inom eller utanför ett vattenskyddsområde.  

Skyddsavstånd 
Växtskyddsmedel kan spridas till omgivningen genom vindavdrift och 
marktransport. Med skyddsavstånd menas ett avstånd som man vid spridning, 
påfyllning och rengöring av sprututrustningen håller till vattentäkter, grundvatten, 
sjöar och vattendrag och omkringliggande mark för att skydda dem mot 
växtskyddsmedel. För att enklare kunna bestämma skyddsavståndet finns 
”Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av 
lantbruksspruta med bom”. Hjälpredan är ett verktyg för att beräkna det 
skyddsavstånd som behövs utifrån aktuell temperatur, vindhastighet, bomhöjd, 
droppstorlek, dos etc. 

Funktionstest 
Från och med 26 november 2016 ska all utrustning för spridning av 
bekämpningsmedel i Europa vara funktionstestad för att få användas. 
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Spridningsutrustningen för bekämpningsmedel ska vara i gott skick, lämplig för 
ändamålet och väl kalibrerad. Spridningsutrustning ska vara utrustad med 
fungerande droppskydd och funktionstestas regelbundet av godkänd 
funktionstestare. Detta för att minska risken för onödigt dropp och 
olyckshändelser. 

Förvaring av bekämpningsmedel 
Växtskyddsmedel ska förvaras säkert av flera skäl. Det finns risker för barn och 
husdjur på gården och för andra obehöriga. Förvaringen ska också vara säker med 
tanke på den yttre miljön eller om det skulle börja brinna. Även rengjorda dunkar 
och emballage som inte går att göra rena ska förvaras säkert med tanke på barn, 
obehöriga och risk för spill. 

Utspädning, blandning, påfyllning av spruta samt rengöring av 
spridningsutrustning och spruta 
För att minska risk för förorening av omgivande mark och vatten ska utspädning, 
blandning och påfyllning av spruta med bekämpningsmedel samt rengöring ske 
på tät platta med uppsamling utan avlopp. Eventuellt spill och tvättvatten ska 
samlas upp och omhändertas. Även skyddsavstånd till öppna diken, 
dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar samt vattendrag ska hållas. 

Utanpå traktorn och sprutan finns rester från spill, skumning, överfyllnad och 
avdrift i samband med påfyllning och sprutning. Undersökningar visar att någon 
eller några procent av den utsprutade kemikalien avsättas utanpå traktorn och 
sprutan. Därför spelar valet av plats för avsköljning och tvätt stor roll. Rengöring 
av spridningsutrustning och spruta får därför ej ske inom vattenskyddsområdet för 
Kusöns grundvattentäkt. 

Dokumentationskrav 
Av Statens jordbruksverks föreskrifter (2015:49) om dokumentationskrav för 
yrkesmässiga användare av växtskyddsmedel framgår vilken dokumentation som 
ska ske vid användning av växtskyddsmedel. Utöver de krav som framgår av 
föreskriften anser miljö- och byggnämnden att även plats för utspädning, 
blandning och påfyllning av spruta samt rengöring av spridningsutrustning och 
spruta ska dokumenteras. Dokumentationen ska lämnas till nämnden på begäran. 

Egenkontroll 
Enligt 26 kap 19 § miljöbalken ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar 
åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka 
miljön fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller 
förebygga sådana verkningar.  
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Miljö- och byggnämnden anser, särskilt med hänsyn till närheten till Kusöns 
grundvattentäkt, att ett egenkontrollprogram ska tas för den verksamhet som 
bolaget bedriver. Egenkontrollprogrammet ska även innehålla en handlingsplan 
som beskriver åtgärder vid olycka i samband med spridning om 
bekämpningsmedel läckt ut eller befaras läcka ut. Egenkontrollprogrammet ska 
lämnas till nämnden på begäran. 

Överklagan 
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 
Bröderna Olofssons Lantbruk AB har 2015-11-13 lämnat in en ansökan om 
tillstånd för yrkesmässig hantering av bekämpningsmedel inom 
vattenskyddsområdet för Kusöns grundvattentäkt. Ansökan har på begäran av 
nämnden muntligen kompletterats den 18 januari samt skriftligen den 20 januari 
och 15 februari 2016. 

Tekniska förvaltningen har yttrat sig över ansökan och framför att ansökan om 
tillstånd för spridning av kemiska bekämpningsmedel kan beviljas, med undantag 
för delar av markområdet i block 3A. Bolaget har i sitt yttrande motsatt sig 
tekniska förvaltningens syn på block 3 och anser att nuvarande gräns mellan 
primär och sekundär skyddszon ska gälla. 

Som stöd för bedömning om hantering de av bolaget angivna preparaten kan 
tillåtas har miljö- och byggnämnden använt riskbedömningsverktyget MACRO-
DB. Simuleringar enligt MACRO-DB visar att spridningar av respektive preparat 
vid de tidpunkter som angetts i ansökan är risken för transport till grundvatten 
över 0,1 µg/l försumbar. MACRO-DB simulerar transport av bekämpningsmedel 
från normal användning och tar inte hänsyn till felaktig användning, spill t.ex. 
från påfyllning och rengöring av spruta eller olyckor. Nämnden lämnar därför 
villkor och åtgärder i syfte att förhindra och minimera risken för påverkningar på 
vattentäkten och omgivningen till följd av spill och vid utspädning, blandning, 
påfyllning, rengöring etc.  
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Forts § 19 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-03-01 
Ansökan inkl komplettering 
Yttranden 
 

För kännedom 
Bröderna Olofssons Lantbruk AB, Rasmyran 401, 961 98 Boden 
Tekniska förvaltningen, VA-avdelningen 
Länsstyrelsen, 971 86 Luleå 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 20 Heden 7:31. Tillstånd för yrkesmässig hantering av 
växtnäringsämnen inom Kusöns vattenskyddsområde 
2015-1249-427 

Beslut 
Bröderna Olofsson AB 556394-0039, medges tillstånd till hantering av 
växtnäringsämnen inom Kusöns vattenskyddsområde på Heden 7:31 i block 5-7 
under växtföljden år 2016-2020. Verksamheten förenas med följande villkor och 
åtgärder: 

1. Om inget annat framgår av nedan lämnade villkor och åtgärder, ska bolaget 
bedriva verksamheten i huvudsaklig överensstämmelse med vad som angetts i 
ansökan och dess kompletteringar eller det som bolaget i övrigt har åtagit sig i 
ärendet. 

2. Hantering och spridning av växtnäringsämnen får ej ske i block 3A. 

3. Hantering och spridning av växtnäringsämnen i block 5-7 får ske under år 
2016-2020. 

4. Resultat från markkarteringen och närmare bestämning av gödsling i block  
5-7 under potatisåret ska lämnas till nämnden på begäran. 

5. Samråd ska ske med miljö- och byggnämnden om andra mineralgödsel än vad 
som angetts i ansökan avses användas. 

6. Spridning av växtnäringsämnen ska ske på sådant sätt att gödsel inte hamnar 
utanför respektive fält. 

7. Spridning av växtnäringsämnen får inte ske närmare än två (2) meter från kant 
som gränsar till vattendrag. 

8. Spridning av växtnäringsämnen får inte ske på jordbruksmark som lutar mer 
än 10 % mot vattendrag. 

9. Påfyllning och rengöring av spridaren ska utföras på spol-/gödselplatta. 

10. Förvaring av gödselmedel får inte ske inom sekundär skyddszon för 
vattenskyddsområdet för Kusöns grundvattentäkt. 

11. Egenkontrollprogram för verksamheten inkl. handlingsplan som beskriver 
åtgärder vid olycka i samband med spridning då växtnäringsämnen läckt ut 
eller befaras läcka ut ska finnas.  

Egenkontrollprogram ska överlämnas till nämnden på begäran. 
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Forts § 20 
Information 
Hantering av växtnäringsämnen i tertiär skyddszon är inte prövningspliktigt enligt 
skyddsföreskrifterna för Kusön grundvattentäkt. Tillstånd för hantering av 
växtnäringsämnen omfattar inte block 1,2,4 och 9-10, då dessa är belägna inom 
den tertiära skyddszonen och inget tillstånd för hanteringen krävs.  

I enlighet med tidigare ställer sig Miljö- och byggnämnden tveksam till om 
verksamheten har rätt lokalisering. Att bedriva jordbruk som kräver regelbunden 
gödsling och användning av kemiska bekämpningsmedel i ett 
vattenskyddsområde är inte godtagbart i längden. Säkert dricksvatten, vilket 
innebär dricksvatten av god kvalitet och processer som förebygger risker mot 
vattentäkten, kräver förebyggande åtgärder. 

Avgift 
Miljö- och byggnämnden tar ut en avgift för handläggningen av ärendet enligt den 
av kommunfullmäktige beslutade taxan (2014-12-15 § 131) om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Avgiften för prövning av ansökan om 
tillstånd till hantering av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde 
uppgår till 2 661 kr, motsvarande 3 timmars handläggningstid. Faktura sänds 
separat. 

Lagrum 
Beslutet är taget med stöd av  

− Miljöbalkens 2 kap 2-7 §§ (hänsynsregler), 16 kap 2§ (prövning) och 26 kap 
19 § (tillsyn) 

− Vattenskyddsområde och tillhörande föreskrifter för Kusöns grundvattentäkt 
Bodens kommun (dat. 2010-11-29)  

− Förordningen om (1998:901) verksamhetsutövarens egenkontroll  

− Miljö- och byggnämndens riktlinjer vid handläggning av ansökan om tillstånd 
för yrkesmässig hantering och spridning av kemiska bekämpnings- och 
gödselmedel i jordbruksverksamhet inom Kusöns vattenskyddsområde (2013-
01-29 §8) 

samt med hänvisning till  

− Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om miljöhänsyn i jordbruket 
vad avser växtnäring (SJVFS 2004:62)  

Beslut om avgift meddelas med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808) och 
den av kommunfullmäktige beslutade taxan (2014-12-15 § 131) om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 
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Forts § 20 

Bedömning/Motivering 
De risker som hantering av växtnäringsämnen kan utgöra för grundvattentäkter är 
dels påverkan genom nitrat. Nitrat är en lättrörlig jon som relativt lätt följer med 
vattnet genom grovkorniga jordlager till grundvattenmagasinet.  

Höga halter av nitrat i dricksvattnet kan ge problem för både vuxna och barn. 
Nitrat kan omvandlas till nitrit vid matsmältningen, nitritet går sedan ut i blodet 
och kan hämma barns förmåga att ta upp syre. Gränsvärde för otjänligt vatten vid 
provtagningspunkt gällande nitrat är 50 mg/l enligt Livsmedelsverkets föreskrifter 
om drickvatten (SLVFS 2001:30). 

Områden där hantering av växtnäringsämnen tillåts 
Ansökan om hantering av växtnäringsämnen omfattar efter komplettering av 
bolaget block 1-4, 5-7 och 9-10. Block 3 och block 5-7 är belägna inom sekundär 
skyddszon, medan övriga block 1, 2, 4 samt 9-10 ligger inom den tertiära 
skyddszonen för Kusöns grundvattentäkt. 

Hantering av växtnäringsämnen inom skyddsområdet för Kusöns grundvattentäkt 
är enligt skyddsföreskrifterna förbjuden inom primär skyddszon. Inom sekundär 
kräver hanteringen tillstånd av miljö- och byggnämnden, inom tertiär skyddszon 
föreligger ingen prövningsplikt.  Ansökan avseende hantering av 
växtnäringsämnen block 1,2,4 och 9-10 har inte beaktats, då dessa är belägna 
inom den tertiära skyddszonen och inget tillstånd för hanteringen krävs.  

Av miljö- och byggnämndens riktlinjer för handläggning av ansökan om tillstånd 
för hantering och spridning av kemiska bekämpnings- och gödselmedel i 
jordbruksverksamhet inom Kusöns vattenskyddsområde framgår att 
försiktighetsprincipen bör vara rådande vid bedömning av ansökningar och att 
hantering av växtnäringsämnen/gödsling inom sekundär skyddszon inte ska 
tillåtas. Under år 2014-2015 har tekniska förvaltningen/VA-avdelningen 
genomfört undersökningar av grundvattnet på Kusön med avseende på bl.a. 
förekomst av kemiska bekämpningsmedel och ämnen samt 
grundvattenströmningar. Sedan hösten 2015 sker övervakning av Kusöns 
grundvatten av tekniska förvaltningen enligt framtaget 
miljöprovtagningsprogram.  

Den kunskap som nu finns om grundvattenströmningarna samt att det sker 
övervakning av grundvattnet, gör att miljö- och byggnämnden anser att finns skäl 
att frångå nämndens riktlinjer för handläggning av ansökan om tillstånd för 
hantering och spridning av kemiska bekämpnings- och gödselmedel i 
jordbruksverksamhet inom Kusöns vattenskyddsområde och att hantering av 
växtnäringsämnen i sekundär skyddszon skulle kunna tillåtas. 
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Forts § 20 
VA-avdelningen, tekniska förvaltningen i Bodens kommun, har i sitt yttrande 
över ansökan meddelat att växtnäringsämnen inte bör spridas i vattentäktens 
närområde för att minimera föroreningsrisker av grundvattentäkten. Vidare 
framför VA-avdelningen att en översyn av skyddszonernas utbredning pågår för 
närvarande och att en justering av zongränser planeras att ske inom de närmsta 
åren. VA-avdelningen meddelar att norra delen av block 3A, ungefär halva åkern, 
ligger inom det markområde som kommer att föreslås ingår i en framtida primär 
skyddszon.  

Bolaget har i sitt yttrande motsatt sig tekniska förvaltningens syn på block 3 och 
anser att nuvarande gräns mellan primär och sekundär skyddszon ska gälla. Miljö- 
och byggnämnden anser att tekniska förvaltningens yttrande grundar sig på 
rådande grundvattenströmningar i området, och att detta ska vara vägledande. 
Miljö- och byggnämnden anser med anledning av block 3:s närhet till 
vattentäktszon och primär skyddszon samt med hänvisning till 
försiktighetsprincipen, att hantering av växtnäringsämnen inte ska tillåtas i hela 
block 3. 

Med hänvisning till den övervakning som sker av grundvattnet och kunskap som 
finns om grundvattenströmningarna samt VA-avdelningens yttrande är nämndens 
bedömning att hantering av växtnäringsämnen inte medges i block 3A, men att 
det i övriga block 5-7 kan tillåtas med vissa villkor och åtgärder. 

Ansökan omfattar hantering av växtnäringsämnen under växtföljden år 2016-
2020. Förändringar av skyddsområdet och zongränser kan komma att ske inom de 
närmsta åren, om och vilka följder detta kan medföra för verksamheter inom 
skyddsområdet är ej känt i dagsläget, varför Miljö- och byggnämnden anser att 
tillstånd för hantering av växtnäringsämnen endast kan ges för kommande 
växtföljd under år 2016-2020. Miljö- och byggnämnden anser även att ett beslut 
som sträcker sig över hela kommande växtföljd torde vara positivt för bolaget 
eftersom det ger möjlighet till att bedriva verksamheten under kommande fem år 
utan årliga ansökningar/anmälningar. 

Typ av mineralgödsel och mängd 
Bolaget har i ansökan angett att gödsling i block 5-7 avses ske under år 2016, 
2017 och 2020 med 200 kg/ha av NPK 22-3-10 (kväve-, fosfor- och 
kaliumgödselmedel), under år 2019 avses 300 kg/ha av NPK 22-3-10 användas.  

Vad gäller gödsling under potatisåret år 2018 framgår det av ansökan att 500-700 
kg/ha av NPK 8-5-19 och 300kg/ha av kalimagnesia (kalium- och 
magnesiumgödselmedel) samt 150 kg/ha av P-20 (fosforgödselmedel). Vidare 
uppger bolaget att en markkartering kommer att utföras senhösten och kommer att 
ligga till grund för den exakta gödslingen under potatisåret.  
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Forts § 20 
Miljö- och byggnämnden anser att det framgår tydlig av ansökan vilken typ av 
mineralgödsel och mängder som avses spridas, varför nämnden inte villkorar 
detta närmare än att bolaget ska bedriva verksamheten i huvudsaklig 
överensstämmelse med vad som angetts i ansökan och dess kompletteringar, 
vilket framgår av det allmänna villkoret. Dock får ej överdosering av 
växtnäringsämnen inte ske. Resultat från markkarteringen och närmare 
bestämning av gödsling under potatisåret ska lämnas till nämnden på begäran. 
Om andra mineralgödsel, än vad som angetts i ansökan, kan komma att användas 
ska byte av gödselmedel ske i samråd med miljö- och byggnämnden. 

Spridning och skyddsavstånd vid spridning 
Miljö- och byggnämnden anser att så långt det är möjligt ska all gödsel tas upp av 
växande gröda och att näringsläckage till omkringliggande mark och vatten ska 
undvikas. Miljö- och byggnämnden bedömer att villkor vad gäller spridning av 
växtnäringsämnen på sådant sätt att gödsel inte hamnar utanför fältet, 
skyddsavstånd på minst två meter från kant mot vattendrag och att spridning ej får 
ske på jordbruksmark som lutar mer än 10% mot vattendrag samt att påfyllning 
och rengöring av spridaren ska ske på spol-/gödselplatta utgör minimikrav för att 
förhindra näringsläckage till omgivningen. 

Egenkontroll 
Enligt 26 kap 19 § miljöbalken ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar 
åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka 
miljön fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller 
förebygga sådana verkningar. 

Miljö- och byggnämnden anser, särskilt med hänsyn till närheten till Kusöns 
grundvattentäkt, att ett egenkontrollprogram ska tas för den verksamhet som 
bolaget bedriver. Egenkontrollprogrammet ska även innehålla en handlingsplan 
som beskriver åtgärder vid olycka i samband med spridning om 
växtnäringsämnen läckt ut eller befaras läcka ut. Egenkontrollprogrammet ska 
lämnas till nämnden på begäran. 

Överklagan 
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Norrbottens län. 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 § 20 

Beskrivning av ärendet 
Bröderna Olofssons Lantbruk AB har 2015-11-13 lämnat in en ansökan om 
tillstånd för yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen inom 
vattenskyddsområdet för Kusöns grundvattentäkt. Ansökan har på begäran av 
nämnden kompletterats den 15 februari 2016.  

Tekniska förvaltningen har yttrat sig över ansökan och framför att ansökan om 
tillstånd för spridning av växtnäringsämnen kan beviljas, med undantag för delar 
av markområdet i block 3A. Bolaget har i sitt yttrande motsatt sig tekniska 
förvaltningens syn på block 3 och anser att nuvarande gräns mellan primär och 
sekundär skyddszon ska gälla.  

Ansökan avseende hantering av växtnäringsämnen block 1,2,4 och 9-10 har inte 
beaktats, då dessa är belägna inom den tertiära skyddszonen och inget tillstånd för 
hanteringen krävs.  

Av miljö- och byggnämndens riktlinjer för handläggning av ansökan om tillstånd 
för hantering och spridning av kemiska bekämpnings- och gödselmedel i 
jordbruksverksamhet inom Kusöns vattenskyddsområde framgår att 
försiktighetsprincipen bör vara rådande vid bedömning av ansökningar och att 
hantering av växtnäringsämnen/gödsling inom sekundär skyddszon inte ska 
tillåtas. Den kunskap som nu finns om grundvattenströmningarna samt att det sker 
övervakning av grundvattnet, gör att miljö- och byggnämnden anser att finns skäl 
att frångå nämndens riktlinjer och att hantering av växtnäringsämnen i sekundär 
skyddszon skulle kunna tillåtas. Miljö- och byggnämnden bedömer att hantering 
av växtnäringsämnen kan tillåtas i block 5-7, men inte i block 3A. Nämnden 
lämnar även villkor och åtgärder i syfte att förhindra och minimera risken för 
påverkningar på vattentäkten till följd av näringsläckage. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-03-01 
Ansökan inkl komplettering  
Yttranden 
 

 

För kännedom 
Bröderna Olofssons Lantbruk AB, Rasmyran 401, 961 98 Boden 
Tekniska förvaltningen, VA-avdelningen 
Länsstyrelsen, 971 86 Luleå 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 21 Bullerskyddsplank Sävastnäs; Trafikverket med förfrågan 
om undantag från krav på bygglov i samband med 
ombyggnad av Rv 97 
2016-027 

Beslut 
Trafikverket Region Nord undantas från kravet om bygglov för uppförande av 
bullerplank, enligt förfrågan.  
 
Beslutet är taget med stöd av 6 kap. 2 § punkt 4 plan- och byggförordningen 
(2011:338). 

Bedömning/motivering 
Miljö- och byggnämnden bedömer att behovet av bullerskyddsåtgärder i samband 
med ombyggnad av väg 97 i anslutning till befintlig bebyggelse är relevant. 
Nämnden bedömer vidare att Trafikverkets förslag om "nedtonade och 
välanpassade" bullerplank av träkonstruktion stämmer in i landskapsbilden för 
området och att detaljutformning och exakt placering av ovan nämnda plank 
endast behöver behandlas i vägplanen. 

Beskrivning av ärendet 
Trafikverket Region Nord har lämnat in en förfrågan, med stöd av Väglagen 
(1971:948), om undantag från kravet om bygglov för uppförande av bullerplank i 
samband med ombyggnad av väg 97, delen Södra Sunderbyn - Sävast inom 
Bodens kommun. Bullerplanket är planerat att sättas upp på fyra sträckor längs 
väg 97 i Sävastnäs till en varierande höjd mellan 1,0 - 2,3 meters höjd. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-02-18 
Förfrågan Trafikverket 

 

För kännedom 
Trafikverket, Box 809, 971 25 Luleå 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 22 Svartbjörsbyn 2:59 och 11:77, Remiss prövotidsutredning 
samt slutliga villkor för lakvatten Svalgets Återvinning AB 
2016-078-427 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden godkänner samhällsbyggnadskontorets förslag till 
yttrande och överlämnar det till Länsstyrelsen.  

Beskrivning av ärendet 
Svalget Återvinning innehar tillstånd från Länsstyrelsen Dnr 551-3212-10 för 
avfallsanläggning på fastigheten Svartbjörsbyn 2:59 och Svartbjörsbyn 11:77.  

I tillståndet finns ett villkor U1 avseende utsläpp och omhändertagande av 
utgående behandlat lakvatten. Enligt detta villkor ska frågan om vilka slutgiltiga 
villkor som ska gälla för utsläpp och omhändertagande av utgående behandlat 
lakvatten uppskjutas under en prövotid. 

Villkor U1. Bolaget ska under en prövotid utreda vilka typer och mängder av 
föroreningar som släpps ut från reningsanläggningarna till recipienten samt 
bedöma påverkan på recipienten. Utredningen ska genomföras genom 
provtagning och analys av vatten som släpps ut från reningsanläggningarna till 
recipienten. Proverna ska vara samlingsprover över en bestämd tid och 
åtminstone utföras under vår, sommar och höst.  
Vidare framgår i tillståndet att bolaget ska samråda med tillsynsmyndigheten om 
hur provtagningen ska utformas med avseende på typ av föroreningar, 
uppsamlingstider för varje prov, om provtagningen ska vara flödesstyrd eller 
tidsstyrd, det totala antalet prov samt tidpunkt för provtagning. Senast den 31 
december 2015 ska resultatet av utredningen redovisas till tillståndsmyndigheten. 
Miljö- och byggnämnden har fått en remiss från Länsstyrelsen över prövotids-
redovisning med utredningar och förslag till villkor för avfallsanläggningen i 
Svalget på Svartbjörsbyn 2:59 och 11:77. Miljöprövningsdelegationen önskar få 
besked om miljö- och byggnämnden anser att utredningen är tillräcklig, om den 
behöver kompletteras och vilka villkor som är nödvändiga. 

Samhällsbyggnadskontoret har 2016-02-25 tagit fram ett förslag till yttrande. 

Beslutsunderlag 
Yttrande 2016-02-25 
Remiss Länsstyrelsen 

________________________ 

För kännedom 
Länsstyrelsen, 971 86 Luleå  
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 23 Revidering av miljö- och byggnämndens delegationsordning 
2013-440-003 

Beslut 
Förslag till revidering av delegationsordning för miljö- och byggnämndens 
fasställs. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämndens delegationsordning antogs i sin helhet 2015-03-17, § 25, 
reviderades 2015-06-09, § 45. 

På grund av förändringar i verksamheten har samhällbyggnadskontoret gjort en 
översyn av delegationsordningen och tagit fram förslag på revidering. 

De aktuella punkterna för revidering är:  

− B 9.1.2 samt 9.1.3 Förtydligande samt ändring m2 BTA 

− B 9.1.16 Ny punkt, åtgärd med ändamål av säsongskaraktär  

− B.14 Uppdatering Boverkets byggregler, ändring av delegat till bygginspektör 

− M.7.3 Punkten upphör att gälla 

− M.14.1 Hänvisning till nytt lagrum 

− M.14.2 Hänvisning till nytt lagrum 

− Ö.1.7 Alkohollagen. Ny punkt om ingripande vid olägenheter etc 

− Ö.2 Receptfria läkemedel. Ändring delegat. Alkoholhandläggaren med 
ersättare miljöinspektör 

− Ö.7 Tobakslagen. Ändring delegat. Alkoholhandläggaren med ersättare 
miljöinspektör 

 

 

För kännedom 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 24 Svartbjörsbyn x:xx, Ansökan om tillstånd för djurhållning 
inom detaljplanelagt område, Björkelund 
2015-1102-427 

Beslut 
Ansökan om hästhållning på Svartbjörsbyn x:xx avslås. Hästarna ska avlägsnas 
från fastigheten senast 2016-06-30. 

Avgift 
För handläggning av ärendet tas en avgift på 3 460 kronor, det motsvarar 4 timmars 
handläggningstid enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 § 131. 
Faktura skickas separat. 

Lagrum 
Beslutet är taget med stöd av miljöbalkens 9 kap 6§ samt 8§ (tillstånds- och 
anmälningsplikt för miljöfarlig verksamhet), 26 kap 9 § (förelägganden och 
förbud) samt miljöbalkens hänsynsregler 2 kap, 1-7§§.  

Bedömning/Motivering 
Nämnden anser att förbudet är nödvändigt för att förebygga att verksamheten 
medför skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön. 

Eftersom verksamheten är belägen i bostadsområdet Björkelund är risken stor att 
luktstörningar från stall och hästhagar uppstår från verksamheten. Hästhagen är 
lokaliserad 1 m från närmaste tomtgräns och ca 10 meter från närmaste 
bostadshus. Även om fastigheten är betraktad som en lantbruksenhet bedömer 
nämnden att fastigheten inte är belägen i en utpräglad landsbygdsmiljö och kan 
därmed komma att påverka grannar på ett betydande sätt med hänseende till lukt.  

Med hänvisning till grannarnas synpunkter samt miljö- och byggnämndens 
erfarenheter av verksamheten bedömer nämnden att xxxxxx djurhållning inom 
detaljplanelagt område på Svartbjörsbyn 4:78 inte är lämplig. 

Överklagan 
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. 

Miljö- och byggnämnden
Anteckning
Personuppgifter borttagna med hänvisning till Personuppgiftslagen.
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Forts § 24 

Beskrivning av ärendet 
xxxxx, började hålla hästar på fastigheten någonstans mellan 2009-2015. Tidigare 
fastighetsägare hade tillstånd för djurhållning utfärdat 2003-04-02. 

Efter inkommet klagomål, april 2015, om bristande hantering av hästgödsel har 
nämnden under barmarkssäsongen genomfört fyra (4) inspektionsbesök, skrivit 
två (2) förelägganden och påmint fem (5) gånger om att mockning av hagen 
måste ske samt att ansökan om djurhållning måste skickas in till miljö- och 
byggnämnden. Boende mockade till slut hagen och lämnande in ansökan om 
djurhållning.  

Xxxx lämnade in en ansökan om djurhållning inom detaljplanelagt område 2015-
12-11.  I ansökan framgår att 1-4 hästar kommer hållas på fastigheten och att 
hagen kommer att mockas regelbundet. I en överenskommelse med grannen 
framgår att xxxxx ska mocka hagarna 1 gång/år vid 1-2 hästar och 2 ggr/år vid 3-
4 hästar, samt att stängslet ska flyttas 1 meter från tomtgränsen så att hästbete på 
buskar och träd minskas. Enligt ansökan kommer gödsel förvaras på ett släp på 
fastigheten och sprids sedan på egen mark.  

Av 23 berörda fastighetsägare i området inkom sex yttranden, varav 3 st lämnade 
synpunkter över ansökan.  Från yttrandena framgår bland annat att det är viktigt 
att hagarna mockas tillräckligt ofta för att minska risken för störningar från 
hästhållningen så som lukt, flugor och råttor. Länsstyrelsen i Norrbotten motsätter 
sig inte djurhållningen.  

Från erfarenheter av tillsynsåret 2015 bedömer miljö- och byggnämnden att xxxx, 
varken har visat intresse eller vilja att åtgärda de avvikelser som nämnden påmint 
och förelagt verksamhetsutövaren att göra.  

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadskontorets föreslår i en tjänsteskrivelse, 2016-03-02, att tillstånd 
kan medges. Tillståndet som föreslås är förenligt med villkor om bland annat 
gödselhantering samt att tillståndet e. kan återkallas om det uppstår klagomål. 

Yrkanden 
Lars Nilsson (S) och Bo Hultin (M) föreslår att ansökan avslås samt att hästarna 
ska avlägsnas från fastigheten senast 2016-06-30. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget och Nilssons (S) m.fl. förslag mot varandra 
och finner att miljö- och byggnämnden beslutar enligt Nilssons (S) m.fl. förslag. 
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Forts 1§ 24 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-03-02 
Ansökan  
Inkomna yttranden 

 

För kännedom 
xxxx 
Grannar som fått möjlighet att lämna yttrande 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 25 Åtgärdsplan för avvikelser vid revision av miljö- och 
byggnämndens livsmedelskontroll  
2015-1079-007 

Beslut 
Redovisning av resursbehovet för personalunderskottet och livsmedelskontrollens 
intäkter och utgifter samt åtgärdsplan för avvikelser godkänns och översänds till 
Länsstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsen i Norrbotten genomförde 2015-11-11 en revision av den lokala 
livsmedelskontrollen i Bodens kommun. Miljö- och byggnämnden är den 
behöriga kontrollmyndigheten. 

Länsstyrelsen har begärt att nämnden senast 2016-03-31 ska lämna in en 
åtgärdsplan för de brister som noterades. I åtgärdsplanen bör det framgå när 
avvikelserna planeras vara åtgärdade. 

Vid revisionen noterades avvikelser på följande punkter: 

• Kontrollpersonal 
• Finansiering 
• Beredskap 

Revisionen omfattade även följande kontrollområden, där inga avvikelser 
noterades: Mål för den offentliga kontrollen, Ledning och ansvarsfördelning samt 
samordning, Befogenheter, Kontrollpersonal, Kompetens och utbildning, 
Utrustning/utrymmen, Registrering och godkännande av kontrollobjekt, 
anläggningsförteckning, Prioritering inom kontrollområdet - riskbaserad kontroll, 
Rutiner för utförande av kontroll, Provtagning och  analys, Rapportering av 
kontrollresultat (kontrollrapport), Öppenhet i kontrollen, Sanktioner vid bristande 
efterlevnad, Uppföljning samt Revisioner.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-03-01 
Redovisning och åtgärdsplan 

 

För kännedom 
Länsstyrelsen, 971 86 Luleå 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 26 Yttrande över Generalläkarutredningens betänkande 
Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom 
försvaret (SOU 2015:79) 
2015-1305-409 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden godkänner samhällsbyggnadskontorets förslag till 
yttrande och överlämnar det till Försvarsdepartementet.  

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden har fått möjlighet att yttra sig över en remiss 
(Fö2015/01346/RS) från Försvarsdepartementet över Generalläkarutredningens 
betänkande; Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret (SOU 
2015:79) 

Utredningens uppdrag har varit att se över generalläkarfunktionen inom 
Försvarsmakten och lämna förslag om en effektiv och rationell tillsyn när det 
gäller miljö- och hälsoskydd, hälso- och sjukvård m.m. inom försvarets område. I 
uppdraget har ingått att särskilt analysera och ta ställning till om 
tillsynsfunktionen även fortsättningsvis bör vara organisatoriskt inordnad i 
Försvarsmakten. 

Samhällsbyggnadskontoret har 2016-02-29 tagit fram ett förslag till yttrande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-03-01 
Yttrande 

 

 

För kännedom 
Regeringskansliet, Försvarsdepartementet, 103 33 Stockholm 
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§ 27 Samhällsbyggnadskontorets rapport mars 
 

Beslut 
SBK-rapporten läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat en rapport för mars.  

Rapporten ger en översikt av aktuella ärenden 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.  
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§ 28 Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Redovisade delegationsbeslut för perioden 2016-01-25 – 2016-03-06 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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§ 29 Meddelanden och delgivningar 

Beslut 
Redovisade meddelanden och delgivningar läggs till handlingarna. 

Beslut från andra myndigheter 
• Lst avslår överklagan om borttagning av plank, Gammelbyn  (2015-639) 

• Lst avslår överklagan om borttagning av jordvärmeslinga Överstbyn (2014-1030-427) 

• Lst avslår överklagan om anläggningsboende Soldatgatan, Sländan 10 (2015-780) 

• Lst prövar inte strandskyddsdispens Rasmyran (2015-721) 

• Lst tillstånd yrkesmässig överlåtelse av farlig kemisk produkt PON (2015-1124-426) 

• MMD avslår överklagan om bagarstuga Heden (2014-304) 

• MMD avslår överklagan om bygglov, Sävast (2015-279) 

 

Inkomna överklagningar 

• Dispens slamtömning (2016-077-458) 

• Förbud utsläpp avloppsvatten (2014-703-427) 
 

Övrigt  

• Mötesanteckningar; Samråd utökat vattenuttag Kusön (2015-1169-469) 

• Mötesanteckningar: Avfallshantering asylboenden 2016-01-21 (2014-600-450) 

• Mötesanteckning: Vattengruppen nr 5, 2015 (2015-445-469) 

• Mötesanteckning: Vattengruppen nr 1, 2016 (2016-107-469) 

• Skrivelse; Bullerutredning väg 97, Sävast-Boden ”Tyst asfalt” (2013-195-425) 

• Skrivelse; Gunnarsbyns återvinningscentral, genomförda åtgärder (2015-671-427) 

• MMD; Begäran om utdömande av vite, hästhållning (2015-1012-458) 

• Kf-beslut 2016-02-15 § 9, Justering av nämndernas driftramar (KS 2016-22) 

• Kf-beslut 2016-02-15 1 15, Tillfälligt stöd till kommuner och landsting (KS 2016-50) 

• Kf-beslut 2016-02-15 § 17, Styrdokument trygghet och säkerhet (KS 2015-733) 

• Rapport Strandbad 2015 (2015-096-441) 
 


	§ 14 Information
	§ 15 Boden 1:50, Ansökan om bygglov för skjutbana, Gammelängsberget
	Beslut
	Överklagan
	Beskrivning av ärendet

	Forts § 15
	Kontroll
	Slutsamråd/slutbesked
	Upplysningar
	Beslutsunderlag

	§ 16 Boden 1:50, Föreläggande med försiktighetsmått, Skjutbana, Gammelängsberget
	Beslut
	Avgift


	Forts § 16
	Lagrum
	Bedömning/motivering

	Forts § 16
	Överklagan
	Information
	Beskrivning av ärendet

	Forts § 16
	Beslutsunderlag

	§ 17 Vibbyn 1:12, Svevia AB med begäran om nedsättning av tillsynsavgift för 2016, täktverksamhet
	Beslut
	Avgift

	Lagrum
	Bedömning/motivering

	Forts § 17
	Överklagan
	Beskrivning av ärendet
	Beslutsunderlag

	§ 18 Remiss Länsstyrelsen; Bodsvedjan 1:14, Biogasanläggning, utsläpp processvatten från uppgraderingsanläggning
	Beslut
	Beskrivning av ärendet
	Beslutsunderlag

	§ 19 Heden 7:31; Tillstånd för yrkesmässig hantering av bekämpningsmedel inom Kusöns vattenskyddsområde
	Beslut

	Forts § 19
	Forts § 19
	Information

	Forts § 19
	Avgift
	Lagrum

	Forts § 19
	Bedömning/motivering
	Områden där hantering av bekämpningsmedel tillåts


	Forts § 19
	Bekämpningsmedel och tidpunkt för spridning

	Forts § 19
	Hantering av bekämpningsmedel
	Skyddsavstånd
	Funktionstest

	Forts § 19
	Förvaring av bekämpningsmedel
	Utspädning, blandning, påfyllning av spruta samt rengöring av spridningsutrustning och spruta
	Dokumentationskrav
	Egenkontroll

	Forts § 19
	Överklagan
	Beskrivning av ärendet

	Forts § 19
	Beslutsunderlag

	§ 20 Heden 7:31. Tillstånd för yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen inom Kusöns vattenskyddsområde
	Beslut

	Forts § 20
	Information
	Avgift
	Lagrum

	Forts § 20
	Bedömning/Motivering
	Områden där hantering av växtnäringsämnen tillåts


	Forts § 20
	Typ av mineralgödsel och mängd

	Forts § 20
	Spridning och skyddsavstånd vid spridning
	Egenkontroll
	Överklagan

	Forts § 20
	Beskrivning av ärendet
	Beslutsunderlag

	§ 21 Bullerskyddsplank Sävastnäs; Trafikverket med förfrågan om undantag från krav på bygglov i samband med ombyggnad av Rv 97
	Beslut
	Bedömning/motivering
	Beskrivning av ärendet
	Beslutsunderlag

	§ 22 Svartbjörsbyn 2:59 och 11:77, Remiss prövotidsutredning samt slutliga villkor för lakvatten Svalgets Återvinning AB
	Beslut
	Beskrivning av ärendet
	Beslutsunderlag

	§ 23 Revidering av miljö- och byggnämndens delegationsordning
	Beslut
	Beskrivning av ärendet

	§ 24 Svartbjörsbyn x:xx, Ansökan om tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt område, Björkelund
	Beslut
	Avgift

	Lagrum
	Bedömning/Motivering
	Överklagan

	Forts § 24
	Beskrivning av ärendet
	Förslag till beslut
	Yrkanden
	Beslutsgång

	Forts 1§ 24
	Beslutsunderlag

	§ 25 Åtgärdsplan för avvikelser vid revision av miljö- och byggnämndens livsmedelskontroll
	Beslut
	Beskrivning av ärendet
	Beslutsunderlag

	§ 26 Yttrande över Generalläkarutredningens betänkande Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret (SOU 2015:79)
	Beslut
	Beskrivning av ärendet
	Beslutsunderlag

	§ 27 Samhällsbyggnadskontorets rapport mars
	Beslut
	Beskrivning av ärendet

	§ 28 Redovisning av delegationsbeslut
	Beslut
	Beskrivning av ärendet

	§ 29 Meddelanden och delgivningar
	Beslut
	Beslut från andra myndigheter





