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§ 30 Information 
 
Följande information godkändes och lades till handlingarna. 

• LOVA-projektet, algblomning i Svartbyträsket 

• Samråd över detaljplan Svartbjörsbyn 1:3, m.fl. Holmen 
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§ 31 Miljöstipendium 2016 
2016-427-109 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden ger nämndens beredning, Lars Nilsson (S), Gösta 
Eriksson (MP) och Bo Hultin (M), i uppdrag att utse 2016 års stipendiat. 

Beskrivning av ärendet 
Bodens kommuns miljöstipendium delas årligen ut till enskild eller 
organisation som på ett framträdande sätt under året jobbat med att förbättra 
eller initiera förbättring av miljön i Bodens kommun. 

Annons för att få in förslag på kandidater publiceras i olika medier under 
våren 2016. 

Då nämnden inte hinner sammanträda innan stipendiet ska delas ut på 
Skördefesten och Miljödagarna i augusti föreslås att bredningen får i 
uppdrag att gå igenom nominerade kandidater och utse pristagare. 

 

För kännedom 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 32 Budgetförslag 2017-2019 
2016-469-012 

Beslut 
Budgetförslaget för 2017-2019 godkänns och överlämnas till 
kommunfullmäktige för antagande. 

Reservationer från Johan Gröhn (C), Göran Åström (SD) och Knut Larsson (M). 

Beskrivning av ärendet 
Ett budgetförslag för miljö- och byggnämnden 2017-2019 har upprättats. På 
grund av förändringar i verksamheten föreslås några justeringar av 
målindikatorerna som antogs av KF juni 2015. 

Miljö- och byggnämnden har behov av resurser för att kunna klara av 
nämndens myndighetsutövning. Mot den bakgrunden begär nämnden ökade 
resurser motsvarande en tjänst. 

Yrkande på sammanträdet 
Johan Gröhn (C), Göran Åström (SD) och Knut Larsson (M) föreslår att under 
rubriken Utvecklingsområden, i meningen ”Nämnden ska inom ramen för sitt 
myndighetsarbete verka för minskad biltrafik i centrala Boden och att 
kollektivtrafiken utökas” stryks delen om minskad biltrafik i centrala Boden.  

Propositionsordning 
Ordföranden ställer beredningens och Johan Gröhns (C) m.fl. förslag mot varandra och 
finner att nämnden beslutar enligt berednings förslag. 

Beslutsunderlag 
Budgetförslag 2017-2019 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 

För kännedom 
Ekonomikontoret 
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§ 33 Kontrollplan för provtagning och bedömning av 
badvattenkvalitén vid kommunens strandbad 2016 
2016-474-441 

Beslut 
Kontrollplan för provtagning och bedömning av badvattenkvalitet vid 
kommunens strandbad för år 2016 fastställs. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden är operativ tillsynsmyndighet enligt miljöbalken 
över strandbad i Bodens kommun. 

Enligt badvattenförordningen ska kommunen identifiera de relevanta 
badvatten som finns inom kommunen, anteckna badvattnen i kommunala 
badvattenregister, fastställa kontrollplaner, ta prover samt bedöma vattnen så 
att badvattnen kan klassificeras och lämpliga åtgärder kan vidtas vid dålig 
kvalitet.  

En kontrollplan för provtagning och bedömning av badvattenkvalitén vid 
kommunens strandbad ska årligen fastställas. Kontrollplanen ska innehålla 
datum för planerade vattenprovtagningar för den kommande säsongen. 
Planen ska rapporteras till Havs- och vattenmyndighetens datavärd. 

Kultur- fritids- och ungdomsnämnden debiteras enligt taxa för provtagning 
av badvatten och för den årliga tillsynen av strandbad enligt miljöbalken. 

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag på kontrollplan för 2016. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-04-11 
Kontrollplan för provtagning strandbad 2016 

 

För kännedom 
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden  
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 34 Yttrande över medborgarförslag om riktlinjer för katter 
2015-108-449 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden föreslår att medborgarförslaget avslås. 

Beskrivning av ärendet 
I ett medborgarförslag föreslås lokala riktlinjer för katthållning. 
Förslagsställaren föreslår att kommunen ska införa regler som går längre än 
den allmänna lagstiftningen för katt. Kommunfullmäktige har överlämnat 
förslaget till miljö- och byggnämnden för yttrande. 

Miljö- och byggnämnden finner att lokala föreskrifter, enligt förslaget, delvis 
saknar stöd i lag. Grund för att utfärda riktlinjer i övrigt saknar stöd då 
problematiken i Bodens kommun inte är av sådan art att påtagliga 
missförhållanden kan anses råda.  

Samhällsbyggnadskontoret har 2016-04-13 tagit fram ett förslag till yttrande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-04-13 
Medborgarförslag 2015-02-13 

 

För kännedom 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 35 Yttrande över förslaget till VA-plan 
2016-355-427 

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

Beskrivning av ärendet  
VA-plan 2016 har tagits fram utifrån kartläggning av problembild och 
framtida behov som finns redovisade i VA-översikten samt utifrån de 
generella riktlinjer och prioriterade områden som anges i den av 
kommunfullmäktige beslutade VA-policyn. Arbetet med VA-planen har 
genomförts av en förvaltningsövergripande arbetsgrupp med deltagare från 
tekniska förvaltningen och samhällsbyggnadskontoret.  

VA-planen omfattar åtgärder för kommande 12 år där utgångspunkterna är 
att genomförda investeringar ska kunna nyttjas av kommande generationer. 
VA-planen pekar även ut behov av fortsatt utredning och framtagande av 
strategier/planer inom ett antal områden, vilka bör prioriteras på längre sikt 
och åtgärdsplaneras vid kommande revidering av VA-planen. 

Miljö- och byggnämnden har beretts tillfälle att lämna synpunkter på VA-
planen och dess ingående dokument. 

Samhällsbyggnadskontoret har 2016-04-12 tagit fram ett förslag till yttrande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-04-20 
Yttrande 2016-04-20 

 

För kännedom 
Tekniska förvaltningen 
Samhällsbyggnadskontoret 

 



 

Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 
9(24) 

Sammanträdesdatum 
2016-04-26 

 
 

  
 

 
Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur 
  

 

§ 36 Antagande av detaljplan för Ägir 1, Prästholmen 
KS 2015-495 

Beslut 
Detaljplanen för Ägir 1, Prästholmen antas. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande 
upprättat detaljplan för ett område på Prästholmen. Detaljplanen syftar till att 
pröva förutsättningarna för att bygga bostäder.  

Området användes för kommunens förrådsverksamhet fram till 1980-talet. 
Stadsplanen ändrades år 1980 för att göra det möjligt att bebygga kvarteret 
med en vårdcentral. Landstingets planer på en vårdcentral på platsen 
realiserades aldrig och ytan är idag relativt outnyttjad. 

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

Under tiden för samråd inkom synpunkter från Länsstyrelsen, boende inom 
Brf Ägir samt tekniska förvaltningens gatu- resp. VA-avdelning. Dessa 
synpunkter hanterades inför granskningsskedet. Under tiden för granskning 
inkom önskemål från boende inom Brf Ägir om att få förvärva mark i 
anslutning till planområdet för parkeringsbehov. Förfrågan om markförvärv 
hanteras inte inom ramen för detaljplanen.  

Inför antagande av detaljplanen kvarstår således inga synpunkter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-04-06 
Detaljplan med planbestämmelser  
Planbeskrivning  
Granskningsutlåtande  

 

För kännedom 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 37 Xxxxxx; Föreläggande om rättelse nybyggnad lekstuga 
och tillbyggnad av förråd 
2015-279 

Beslut 
Xxxxx föreläggs enligt 11 kap. 20 § i plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900) 
att vidta rättelse i enlighet med mark och miljööverdomstolens dom  
P 1891-16 beslutad 2016-04-04. 
 
Åtgärderna ska vara genomförda senast den 31 augusti 2016. 

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. 

Lagrum 
Enligt 11 kap. 20 § i plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900). Om det på 
en fastighet eller i fråga om ett byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid 
mot denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av 
lagen, får byggnadsnämnden förelägga den som äger fastigheten eller 
byggnadsverket att vidta rättelse inom en viss tid (rättelseföreläggande). 

Bedömning 
Med anledning av ovanstående förelägger miljö- och byggnämnden 
fastighetsägaren xxxx att vidta rättelse i enlighet med mark och 
miljööverdomstolens dom P 1891-16 beslutad 2016-04-04.  

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden beviljade 2015-05-26 bygglov för tillbyggnad av 
"attefallsbyggnad” med ett förråd på 10 m2. Fastigheten var vid tillfället 
bebyggd med ett bostadshus på 185 m2 således inrymdes tillbyggnaden inom 
byggrätten då detaljplanen anger en tillåten byggnadsarea på 200 m2.  

Ärendet överklagades 2015-06-08, vilket meddelades till sökanden. Av 
nämndens beslut framgick även att om sökanden påbörjade byggnationer 
innan överklagningstidens utgång skedde detta på egen risk. 
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Forts § 37 
Länsstyrelsen beslutade 2015-11-30 att upphäva nämndens beslut om 
bygglov för tillbyggnad av förråd. Skälet till upphävandet var att 
länsstyrelsen bedömde att en "attefallsbyggnad" inte får byggas till så att den 
överstiger 25 m2. Innebörden blir att eftersom byggnaden med det tillbyggda 
förrådet överstiger 25 m2 ska detta prövas genom bygglov. 

Sökanden överklagade beslutet till mark och miljödomstolen. Mark- och 
miljödomstolen beslutade 2016-02-17 att avslå överklagandet. Domstolen 
kom således fram till samma slutsats som länsstyrelsen. 

Sökanden överklagade vidare till mark och miljööverdomstolen som medgav 
prövningstillstånd men avslog överklagan 2016-04-04. Domen får enligt 5 
Kap. 5 § lagen (2010:921) om mark och miljödomstolar inte överklagas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-04-11 
Mark- och miljööverdomstolens beslut 2016-04-04 

 

För genomförande 
Lagfaren ägare xxxxx (Rek mb) 

För kännedom 
Samhällsbyggnadskontoret 

 

Bilaga: Ritning daterad 2016-04-06 
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§ 38 Beredskapsplan för samhällsbyggnadskontoret 
2016-476-016 

Beslut 
1. Upprättat förslag till beredskapsplan godkänns och överlämnas till 

kommunstyrelsen för fastställande. 

2. Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunstyrelsen ger 
samhällsbyggnadschefen i uppdrag att utarbeta rutiner för beredskapsarbetet 
på samhällsbyggnadskontoret. 

Beskrivning av ärendet 
Berörda delar av den kommunala verksamheten ska varje mandatperiod 
revidera sina beredskapsplaner. Samhällsbyggnadskontoret utövar genom 
delegation från miljö- och byggnämnden tillsyn inom bland annat plan- och 
bygglagens, miljöbalkens, alkohollagens och livsmedelslagens områden. 
Verksamheten behöver säkerställa att myndighetsutövningen kan fungera 
även i situationer med betydande yttre påverkan.  

Syftet med planen är att beskriva krishanteringsorganisationen och skapa en 
organisation där det framgår vad som ska göras och vem som ska kontaktas i 
händelse av kris. I planen regleras krisledning, larmning, organisation och 
verksamhet. Ytterligare rutiner behöver utarbetas på verksamhetsnivå för att 
skapa en helhet i beredskapsarbetet.  

Då personalen på samhällsbyggnadskontoret organisatoriskt tillhör 
kommunledningsförvaltningen och planen reglerar hur personalen ska 
organiseras för att arbetet ska kunna ledas vid extra ordinära händelser ska 
beredskapsplanen fasställas av kommunstyrelsen. Miljö- och byggnämnden 
har en beredande roll då det berör nämndens verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-04-25 
Förslag till beredskapsplan 

 

För beslut 
Kommunstyrelsen 
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§ 39 Aspen 4; Tillbyggnad flerbostadshus, Drottninggatan 3 
2016-042 

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

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

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig enligt 10 kap. 9 § plan- och 
bygglagen, PBL. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag Helene Burwall. 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. 

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

Avgiften för bygglovet är 21 526 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 
Roseum Förvaltning AB i Kiruna har lämnat in en ansökan om tillbyggnad 
av flerbostadshus på fastigheten Aspen 4, Drottninggatan 3 i Bodens 
kommun. 

Fastigheten omfattas av detaljplan 25-BOD-3082 laga kraft vunnen den 3 
september 1971. Planbestämmelse HbIII = Handel och bostäder i högst 3 
våningar. Högsta tillåtna byggnadshöj är 10,4 meter. 

Byggnaden är sedan tidigare ombyggd så att delar av taket mot sydost har 
höjts till 4 våningar. Föreslagen om- och tillbyggnad innebär att hela taket 
mot sydost höjs till 4 våningar. 

Bygglovansökan avviker från gällande detaljplan genom att byggnadshöjden 
samt våningsantalet överskrids. 
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Forts § 39 
Med anledning av avvikelsen har berörda sakägare beretts tillfälle att yttra 
sig över ansökan (9 kap. 25 § PBL). Sakägarnas synpunkter/frågor är bl.a. att 
fastighetsägaren inte har informerat hyresgästerna om på vilket sätt 
ombyggnaden kommer att ske samt vilka konsekvenser detta innebär. 
Störningar under byggtiden är inte acceptabelt samt kompensation till 
hyresgäster under byggtiden. 
 
Miljö- och byggnämnden bedömer att inkomna synpunkter inte är av den 
arten att bygglov ska nekas. Fastighetsägaren har 2016-04-11 informerat 
boende om planerad ombyggnation. 
 
Avvikelserna från detaljplanen har enligt 9 kap. 31 b § PBL bedömts som  
en liten avvikelse från gällande detaljplan och som är förenliga med planens syfte. 
Ansökan om bygglov har granskats enligt 8 kap. PBL, med avseende på 
placering, lämplighet, yttre utformning och användning. 

Tekniskt samråd/startbesked 
Innan åtgärden får påbörjas ska startbesked utfärdas av miljö- och 
byggnämnden (10 kap. 3 § PBL). Innan ett startbesked kan lämnas ska ett 
tekniskt samråd hållas (10 kap. 14 § PBL). 

Miljö- och byggnämnden skickar en skriftlig kallelse till det tekniska 
samrådet. 

Vid samrådet ska upprättad kontrollplan fastställas behov av 
arbetsplatsbesök avgöras tillika eventuellt kompletteringsbehov av 
handlingar. Vidare ska det fastställas vilka handlingar som ska inlämnas till 
miljö- och byggnämnden för att ett slutbesked ska kunna lämnas. 

Påbörjas åtgärden innan ett startbesked har lämnats utgår en sanktionsavgift 
enligt plan- och byggförordningen (9 kap. 20 § PBF). 

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). 

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

Tas ombyggnaden i bruk innan slutbesked har lämnats utgår en 
sanktionsavgift enligt 9 kap. 21 § plan- och byggförordningen, PBF. 



 

Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 
15(24) 

Sammanträdesdatum 
2016-04-26 

 
 

  
 

 
Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur 
  

 

Forts § 39 

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 2016-04-08 
Anmälan 2016-03-03  

 

För kännedom 
Roseum Förvaltning AB, Geologgatan 6, 981 31 Kiruna 
Boende på Aspen 4 som lämnat yttrande (Rek Mb) 
Kontrollansvarig 
Samhällsbyggnadskontoret 

 

Meddelas: Fastighetsägare Aspen 14, 16. Boende på Aspen 4 

Bilaga: Kallelse till tekniskt samråd 
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§ 40 Trafikverket med anmälan om spridning av 
växtskyddsmedel på banvallar 2016-2020 
2016-411-426 

Beslut 
Trafikverket, 202100-6297, föreläggs om följande försiktighetsmått vid 
besprutning av banvallar med Roundup Bio under åren 2016-2020 på det 
statliga järnvägsnätet i Bodens kommun 

1. Verksamheten ska bedrivas enligt inlämnad anmälan. 

2. Ändringar i verksamheten ska ske i samråd med miljö- och 
byggnämnden. 

3. Den årliga körplanen och personalens kunskapsbevis ska redovisas till 
miljö- och byggnämnden före varje besprutningssäsong. 

4. Dagrapporter/sprutjournaler ska redovisas till miljö- och byggnämnden 
efter varje avslutad besprutningssäsong. 

Avgift 
För handläggning av ärendet tas en avgift på 2661 kronor som motsvarar tre 
timmars handläggningstid enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige 
2014-12-15 § 131. Faktura skickas till Trafikverket, FE 851, 838 26 Frösön.  

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. 

Lagrum 
Beslutet är taget med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken och 2 kap 18, 19, 31, 
35, 41, 45, 51, 52, 56 §§ förordning (2014:425) om bekämpningsmedel, 
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig 
hantering av växtskyddsmedel samt 2 kap 2,3 §§ miljöbalken.  

Beslut om avgift är taget med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken och den av 
kommunfullmäktige beslutade taxan 2014-12-15 § 131.  
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Forts § 40 

Bedömning/Motivering 
Nämnden bedömer att spridning av växtskyddsmedlet Roundup Bio kan ske 
enligt anmälan men att beslutet behöver förenas med vissa försiktighetsmått.  

Nämnden anser att det är av största vikt att Trafikverket följer förordning 
(2014:425) om bekämpningsmedel och Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 
2015:2) om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel samt att 
ingen besprutning sker inom de restriktionsytor som Trafikverket fastställt så 
att inte vattentäkter, grundvatten, sjöar och vattendrag samt omgivande 
markytor förorenas. 

Beskrivning av ärendet 
Trafikverket har lämnat in en anmälan om spridning av kemiska 
bekämpningsmedel för bekämpning av ogräs på delar av det statliga 
järnvägsnätet i Bodens kommun under 2016-2020. 

Anmälan sker enligt 41 § Förordningen om bekämpningsmedel SFS 
2014:425) och spridning enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning 
och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2).  

Ingen spridning kommer att ske inom restriktionsytor och dokumentation 
sker enligt statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49) om 
dokumentationskrav för yrkesmässiga användare av växtskyddsmedel. 

Trafikverket genomför årligen en behovsstyrd kemisk bekämpning av ogräs 
på spåravsnitt som bestäms efter årlig behovsinventering. Bekämpning sker 
endast där det finns synlig vegetation. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-04-11 
Anmälan 2016-03-24 

 

För kännedom 
Trafikverket  
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 41 Uppskov av förbud mot utsläpp av avloppsvatten, 
Vittjärvsträsket 
2016-529-424 

Beslut 
1. Miljö- och byggnämnden beslutar att vid begäran medge uppskov av 

förbud mot utsläpp av avloppsvatten. 

2. I första hand lämnas uppskov till 2017-11-01. 

3. I det fall kommunfullmäktige beslutar att anta gällande förslag till VA-
plan och det därmed blir aktuellt att fastigheter på östra och västra sidan 
om Vittjärvsträsket ansluts till kommunalt avlopp senast 2022, kan 
uppskovet förlängas till dess att det finns möjlighet att ansluta fastigheten 
till kommunalt avlopp. 

4. Uppskov kommer inte att medges om fortsatt utsläpp av avloppsvatten 
innebär en risk för betydande olägenhet för människors hälsa eller 
miljön. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden har under åren 2013-2014 genomfört 
avloppsinventeringar på Vittjärvsträskets östra och västra sida, Vid 
inventeringen framgick att ett stort antal avloppsanordningar inte uppfyllde 
dagens krav på rening. Med anledning av detta har miljö- och byggnämnden 
förbjudit utsläpp av avloppsvatten från de bristfälliga avloppsanordningarna. 
I dagsläget finns cirka 20 avloppsanordningar där förbud att släppa ut 
avloppsvatten träder i kraft november 2016.  

En förvaltningsövergripande arbetsgrupp med deltagare från Tekniska 
förvaltningen och Samhällsbyggnadskontoret arbetar för tillfället med att 
upprätta ett förslag till ny VA-plan för Bodens kommun. Förslaget till VA-
plan är planerat att behandlas av kommunfullmäktige under sommaren 2016.  

I förslaget till VA-plan finns en aktivitetsplan för VA-utbyggnad på östra 
och västra sidan om Vittjärvsträsket. Av aktivitetsplanen framgår att VA-
utbyggnaden kommer att vara färdigställd åt 2022.  

Bedömning 
Frågan om VA-utbyggnad kring Vittjärvsträsket har aktualiserats i samband 
med upprättandet av ett förslag till ny VA-plan för Bodens kommun. I 
nuvarande förslag till VA-plan ingår en aktivitetsplan för utbyggnad kring 
Vittjärvsträsket som innebär anslutning till VA-nätet år 2022.  
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Forts § 41 
Om en fastighet ligger inom kommunalt verksamhetsområde bör miljö- och 
byggnämnden enligt Riktlinjer för små avloppsanordningar i Bodens 
kommun (2015-09-08, § 75) i första hand besluta att fastigheten ska anslutas 
till kommunala avloppsnätet.  

Miljö- och byggnämnden bedömer att beslutet om ny VA-plan ska inväntas 
och att uppskov av förbud mot utsläpp av avloppsvatten i första hand ska 
medges till 2017-11-01. Om kommunfullmäktige beslutar att anta nuvarande 
förslag till aktivitetsplan för VA-utbyggnad kring Vittjärvsträsket bedömer 
miljö- och byggnämnden att uppskov kan medges till dess att möjlighet finns 
att ansluta fastigheterna till kommunalt avlopp.  

Uppskov av förbud mot utsläpp av avloppsvatten bör dock inte medges om 
fortsatt utsläpp av avloppsvatten innebär en risk för betydande olägenheter 
för människors hälsa eller miljön.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-04-07 

 

För kännedom 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 42 Bodsvedjan 1:14; Svedjans avloppsreningsverk, 
utredning om parametern CODcr 
2013-291-427 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att tekniska förvaltningen fortsätter 
använda parametern CODcr enligt villkor 6 i gällande tillståndsbeslut från 
Länsstyrelsen 2000-09-22. 

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 
I gällande tillståndsbeslut från Länsstyrelsen 2000-09-22 framgår i villkor 6 
att kommunen senast 2003-07-01 ska lämna en utredning till 
tillsynsmyndigheten om parametern CODcr kan ersättas av TOC eller TOD.  

2013-04-05 förelade miljö- och byggnämnden tekniska förvaltningen att 
senast 2013-04-26 lämna in en redovisning om parametern CODcr. 
Redovisningen lämnades in 2013-10-30, kompletteringar har lämnats in på 
begäran efter det. 

Länsstyrelsen har yttrat sig i ärendet och de anser bl.a. att tekniska 
förvaltningen måste göra en statistisk analys av mätdata för att nämnden ska 
kunna bedöma om ett bestämt samband finns mellan COD och TOC samt 
om mätmetoden är tillräcklig tillförlitlig.  

Bedömning 
Analys av kemisk syreförbrukning i avloppsvatten, COD-analys, används 
som ett mått på avloppsvattnets totala innehåll av organisk substans. I 
Svenska avloppsreningsverk används COD(Cr)-analys, där kvicksilver, ett 
ämne som är förbjudet i Sverige, och dikromat, ett ämne som kan komma att 
förbjudas, ingår. 

Vid enkel linjär regressionsanalys utgår man från att en rät linje kan anpassas 
till data och regressionsekvationen. Interceptet med y-axeln  och lutningen  
beräknas så att felet jämfört med observerade data blir så litet som möjligt. 
Syftet med en regressionsanalys är att ange osäkerheten i en skattning, i detta 
fall sambandet mellan COD och TOC.  
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Forts § 42 
Vid regressionsanalyser bestäms vanligtvis 95 % som konfidensintervall, 
vilket betyder att signifikansnivån är 5 %.  

Från den utredning som tekniska förvaltningen genomfört framgår att 
regressionsanalysen har ett varierande resultat av R2.  R2. varierar mellan 
följande värden för angivna årtal (0,4. 0.66. 0,67. 0,76.0,57.0 50.0,8. 0,69).  

Eftersom samtliga av ovanstående värden ligger utanför konfidensintervallets 
gränser, alltså under signifikansnivån bedömer miljö- och byggnämnden att 
osäkerheten för stor i omvandlingen mellan parametrarna.  

Länsstyrelsen i Norrbotten har även informerat miljö- och byggnämnden att 
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 1990:14) om kontroll av utsläpp till 
vatten- och markrecipient for behandling av avloppsvatten snart ska ersättas 
av en ny föreskrift. Länsstyrelsen har dock i dagsläget inte kännedom om 
vilka förändringar i lagstiftningen som kommer att ske eller när den nya 
föreskriften kommer att gälla. 

Med anledning av osäkerheten i omvandlingen mellan parametrarna samt 
kommande förändringar i ovan angiven föreskrift bedömer miljö- och 
byggnämnden att så länge analysmetoden är tillåten och att laboratorier 
erbjuder analysen för CODcr är det rimligt att parametern fortsätter användas 
fram till en tillförlitlig, motsvarande analysmetod tas fram. 

Miljö- och byggnämnden framför dock att i ett långsiktigt perspektiv bör 
analysmetoden ersättas med ett alternativ så att användandet av kvicksilver 
upphör.  

Miljö- och byggnämnden har granskat tekniska förvaltningens utredning och 
bedömer att parametern CODcr ska fortsätta användas enligt villkor 6 i 
gällande tillståndsbeslut från Länsstyrelsen daterat den 22 september 2000. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-04-07 

 

För kännedom 
Tekniska förvaltningen 
Länsstyrelsen, 971 86 Luleå 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 43 SBK-rapport april 
 

Beslut 
SBK-rapporten med bilagor läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat en rapport för april.  

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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§ 44 Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Redovisade delegationsbeslut för perioden 2016-03-07—2016-04-17 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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§ 45 Meddelanden och delgivningar 

Beslut 
Redovisade meddelanden och delgivningar läggs till handlingarna. 
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