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08.15 – 11.45  

Redovisning av enheternas arbeten med betoning på vad som gjorts under 
2013. 

Miljöbalken och livsmedel 
Plan- och bygglagen 
Planer 
Gis/MBK 
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§ 1 Meddelanden och delgivningar 

  

Beslut  
Meddelandena och delgivningarna läggs till handlingarna.  
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§ 2 Delegationsbeslut  

  

Beslut  
                 Delegationsbesluten läggs till handlingarna.  

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

Miljötillsyn 
Livsmedelskontroll 
Övriga yttranden och tillstånd  
Bygglov 
Kontrollplaner 

_____________   

 

Delegationsbeslut ej med på listan 

Höken 3 – Dnr 2013-1107-465. Glittra AB. Beslut om registrering av livs-
medelsanläggning 
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§ 3 SBK-rapport  

  

Beslut  
Rapporten läggs till handlingarna.  

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat en rapport för december 2013 och 
januari 2014. 

_______________  
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Dnr 2012-524-012 

§ 4 Verksamhetsberättelse 2013 
  

Beslut  
Verksamhetsberättelsen godkänns och översändes till ekonomikontoret. 

Beskrivning av ärendet 
En verksamhetsberättelse har upprättats för 2013. 
Redovisningen omfattar beskrivning av verksamheten och det ekonomiska 
läget, bilaga. 

__________  
 

Delgivning  

Ekonomikontoret  
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Dnr 2013-1061-420 

§ 5 Behovsutredning och tillsynsplan inom miljö- och hälso-
skyddsområdet för perioden 2014-2016 

  

Beslut 
Miljö- och byggnämnden antar bifogad behovsutredning och tillsynsplan att 
gälla för tillsynen inom miljöbalkens område samt tobakslagen, strålskydds-
lagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel inom Bodens 
kommun under perioden 2014 - 2016.  

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden är den operativa tillsynsmyndigheten i Bodens 
kommun för frågor inom miljöbalken (1998:808), tobakslagen (1993:581), 
strålskyddslagen (1988:220) och lagen (2009:730) om handel med vissa re-
ceptfria läkemedel samt livsmedels- och foderlagstiftningen. 

Enligt 6 § miljötillsynsförordningen (2011:13) ska det finnas en utredning 
om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbal-
ken. Behovsutredningen ska avse en tid om tre år. Utredningen ska ses över 
vid behov och minst en gång varje år med hänsyn till de förutsättningar som 
kan ha ändrats. 

Behovsutredning 2014 - 2016 
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram en behovsutredning som ligger till 
grund för tillsynsplanen, se bilaga.  

Arbetet med behovsutredningen har utgått från tillsynsområden och regist-
ren. Dessa har sedan knutits till miljökvalitetsmål. Tillsynen kan sedan sty-
ras och viktas utifrån miljökvalitetsmålen när det är önskvärt. 

Behovsutredningen åskådliggör nämndens ansvarsområden och redovisar 
tillsynsbehovet i Bodens kommun samt behovet av resurser och kompetens. 

Tillsynsplan för 2014 - 2016 
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram en tillsynsplan som grundar sig på 
behovsutredningen, nämndens målsättning, uppföljning av tidigare tillsyns-
verksamhet och vilka resurser som finns till förfogande, se bilaga. Antalet 
tillsynsobjekt är fördelade efter huvudverksamhet.  

 
Tillsynsplanen beskriver nämndens inriktning vad gäller prioriteringar och 
vad som ligger till grund för prioriteringen och den beskriver hur tillsynen 
ska bedrivas. 
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§ 5  

  

Tillsynen utförs, dels som återkommande planerad tillsyn vid fasta tillsyns-
objekt, dels som händelsestyrd tillsyn. Tillsyn kan också bedrivas i projekt-
form vilket då kan innebära möjlighet för nämnden att fördjupa sig inom ett 
prioriterat område. 

 

Bedömning 
För att klara hela tillsynsbehovet på ett tillfredsställande sätt utifrån den be-
hovsutredning som nu gjorts för år 2014 behövs handläggare motsvarande 
tio tjänster inom hela området för miljö- och hälsoskydd inkl livsmedelsom-
rådet. 

Tillgänglig ordinarie personalresurs för nämnden är idag sju heltidstjänster 
och en tjänst på 75 % . Antalet resurstimmar för tillsyns- och kontrolltid 
uppgår till 5200 timmar för miljö- och hälsoskyddsområdet inkl tobak och 
receptfria läkemedel och 1850 timmar för livsmedel, totalt 7050 timmar.  

Behovsutredningen visar på ett behov av 7705 timmar för miljö- och hälso-
skyddsområdet inkl tobak och receptfria läkemedel och 2249 timmar för 
livsmedel, totalt 9953 timmar för år 2014. 

Det är viktigt att den personal som utför tillsynen enligt de lagar och inom 
de områden som nämnden har tillsynsansvaret för också har den rätta kom-
petensen för detta. Därför är det mycket viktigt att det finns tillräckliga re-
surser tillgänglig i form av ordinarie personal som då också kan tillvarata 
och behålla kompetensen inom kontoret.  

Extra anställd personal, projektanställningar, sommarjobb etc. ska ses som 
en tillfällig resurs som tas till när det finns behov av att stötta ordinarie 
verksamhet inom tillsynsområdet. 

För att kunna utföra planerad tillsyn utifrån prioriterade områden finns det 
behov av extra personalresurs. Det akuta behovet under året och inför som-
maren 2014 kan lösas genom projektanställning, extra personal och som-
marjobbare. 

Många av arbetsuppgifterna utförs lämpligast under barmarks- och sommar-
tid och kan även utföras i projektform (inventering av enskilda avlopp, in-
ventering av oljeavskiljare, tillsyn på strandbad och badvattenprovtagning).  

Tillsynen av täkter (inspektioner) samt handläggning av klagomål på ovår-
dade tomter och nedskräpningsärenden sker bäst under barmarks- och som-
martid. 
__________  
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§ 5  
Bilagor  
 
Behovsutredning 2014 – 2016 
Tillsynsplan 2014 – 2016 

_______________  
 

Delges 
 
Handläggare på samhällsbyggnadskontoret 
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Dnr 2013-1062-460 

§ 6 Behovsutredning och plan för livsmedelskontroll  
2014-2016 

  

Beslut  
Miljö- och byggnämnden antar bifogad behovsutredning och plan för livs-
medelskontroll att gälla under perioden 2014 – 2016 för livsmedelskontroll 
inom Bodens kommun.  

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden i Bodens kommun är behörig myndighet / kon-
trollmyndighet för kontroll utifrån livsmedelslagstiftningen. Nämnden an-
svarar för att effektiv och ändamålsenlig kontroll utförs på de anläggningar, 
för vilka kommuner är kontrollansvariga enligt 23 och 25 §§ livsmedelsför-
ordningen, och som är lokaliserade inom kommunens gränser.  

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 
april 2004 om offentlig kontroll finns inget uttryckligt krav på en dokumen-
terad kontrollplan för lokal behörig kontrollmyndighet. Livsmedelsverkets 
bedömning är dock att nämnden har svårt att visa hur man uppfyller sina 
skyldigheter enligt kontrollförordningen utan att kontrollplanen är skriftlig 
och fastställd av nämnden. 

Livsmedelskontroll  
Definitionen av offentlig kontroll är enligt artikel 2.1 i förordning (EG) nr 
882/2004 ”Varje form av kontroll som utförs av den behöriga myndigheten i 
syfte att kontrollera efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen”.  

Begreppet kontrolltid anger hur många timmar en anläggning ska få livsme-
delskontroll. I kontrolltid ingår förberedelser, själva kontrollen och efterar-
bete. Innebörden är snävare än begreppet tillsyn, som tidigare användes för 
livsmedelstillsyn och fortfarande används vid miljötillsyn.  

Behovsutredning 2014 
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram en behovsutredning som ligger till 
grund för kontrollplanen. Av denna framgår antalet livsmedelsanläggningar 
där kontroll ska utföras, andra planerade tillsynsinsatser samt tillgängliga 
resurser för kontoret.  

Behovsutredningen för 2014 visar att miljö- och byggnämndens resursbehov 
är 2249 timmar för ett genomsnittsår. Planen är upplagd så att de livsme-
delsanläggningar som klassificerats in i de högre riskklasserna 1-6, med mer 
är tre kontrolltimmar per år, ska kontrolleras årligen. 
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§ 6  

Anläggningar i de lägre klasserna 7 och 8, med färre kontrolltimmar än tre 
per år, ska kontrolleras vart annat år eller vart tredje år. Verksamheterna har 
placerats ut för att eftersträva en jämn arbetsbörda mellan åren, för att un-
derlätta planeringen av de personella resurserna.  

För 2014 omfattar behovet och kontrollplanen totalt 2220 timmar. De till-
gängliga personella resurserna är 1850 timmar. 

Kontrollplan för 2014 - 2016 
Den kontrollplan som samhällsbyggnadskontoret har tagit fram baseras på 
de krav som ställs på den behöriga myndigheten i EG-förordningarna och i 
nationell lagstiftning 

Kontrollplanen för 2014 innebär att livsmedelsanläggningar som vid årets 
början genom riskklassning tilldelats mer än tre årliga kontrolltimmar samt 
40 anläggningar som tilldelats en eller två kontrolltimmar per år ska kontrol-
leras under året. Under året är 222 kontrollinsatser inplanerade på 179 livs-
medelsanläggningar. Totalt finns 237 livsmedelsanläggningar i kommunen. 

Särskild uppmärksamhet riktas mot dricksvatten, då detta livsmedel är vårt 
viktigaste med distribution in i hemmen och det används varje dag. Ytterli-
gare en fråga som är viktig för drickvattnet är fastställande av vattenskydds-
områden med skyddsföreskrifter, detta är dock inte en livsmedelsfråga utan 
följer av miljölagstiftningen. 

För 2014 är deltagande i riksprojekt om närings- och hälsopåstående i 
märkning av vissa livsmedel planerat, samt även arbete i ett antal mindre 
projektinriktad kontroll med vanligt förekommande kontrollmetoder riktade 
mot specifika anläggningar och med frågeställningar om brister som kan 
förväntas på denna typ av anläggning. Både resultat av riksprojekt och 
sammanställningar över kontroll med projektinriktning kommer att presen-
teras för nämnden. 

För deltagandet i dessa projekt har ingen extratid inplanerats, utan kontrol-
len görs inom ramarna för den ordinarie kontrollen.  

Skäl till beslut 
Samtliga av de kontroll- och tillsynsaktiviteter som finns med i behovsut-
redning och plan är av sådan karaktär att de behövs för att uppnå lagstift-
ningens krav på livsmedelskontroll. 

För 2014 omfattar behovet och kontrollplanen totalt 2220 timmar. De till-
gängliga personella resurserna är 1850 timmar, vilket lämnar en differens av 
370 timmar.  
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§ 6  

För att kunna utföra denna plan för livsmedelskontroll finns behov av extra 
personalresurser. Det akuta behovet under året och inför sommaren 2014 
kan lösas genom projektanställning, extra personal och sommarjobbare. 
Upplägget kräver dock att denna extra personal har rätt kompetens. 

Bilagor 
 
A   Behovsutredning 2014 

  1  Plan för livsmedelskontroll 2014-2016 
   

 
 
________________   

 
Delges 
 
Handläggarna på samhällsbyggnadskontoret 
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Dnr 2013-1124-406 

§ 7 Revidering av miljö- och byggnämndens taxa inom miljö-
balkens område 

  

Beslut 
Miljö- och byggnämnden föreslår kommunfullmäktige att med stöd av 
27 kap. 1 § miljöbalken besluta om följande revideringar i taxa för prövning 
och tillsyn inom miljöbalkens (1998:808) område att gälla från och med det 
datum då protokollet har justerats: 

1. Taxebilaga 1 i avdelningen Miljöfarlig verksamhet enl 9 kap miljöbal-
ken under rubriken Anmälan. Hänvisningen till förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ersätts med ”Anmälningsplik-
tig verksamhet eller åtgärd enligt miljöprövningsförordningen 
(2013:251).   

2. Taxebilaga 1 i avdelningen Avfall och producentansvar enl 15 kap mil-
jöbalken under rubriken Tillsyn i övrigt. Hänvisningen till avfallsförord-
ningen (2001:1063) ersätts med ”Återkommande tillsyn över transportö-
rer av farligt avfall för vilka tillstånds- eller anmälningsplikt föreligger 
enligt 36 respektive 42 §§ avfallsförordningen (2011:927).” 

Beskrivning av ärendet 
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (1998:808) område antogs 
av kommunfullmäktige den 19 december 2011 § 172 och består av följande 
tre delar: Taxa för prövning och tillsyn, Taxebilaga 1 och Taxebilaga 2. 

Denna revidering avser Taxebilaga 1. 

Skäl för beslut 
Miljöprövningsförordningen (2013:251) trädde i kraft den 18 juni 2013. I 
denna har bl a införts de koder som framgick av bilagan till förordningen 
(1988:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Bilagan till den för-
ordningen har upphävts. 

Bestämmelser med avseende på anmälningsplikt enligt 9 kap. 6 § miljöbal-
ken finns nu i både miljöprövningsförordningen (MPF) och förordningen 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH). FMH innehåller fortfa-
rande grundläggande bestämmelser, formerna för anmälan och en vidare-
hänvisning till MPF i fråga om anmälningsplikt. 
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§ 7  

I taxebilaga 1 hänvisas till FMH i vissa fall och även om FMH hänvisar till 
MPF behöver hänvisningarna i taxebilaga 1 justeras för att undvika oklarhe-
ter och ifrågasättanden av taxan. 

Även en korrigering med anledning av nya avfallsförordningen (2011:927) 
bör göras. 

______________  

För beslut  

Kommunfullmäktige 
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Dnr 2013-440-003 

§ 8 Ändring i delegationsordning  
  

Beslut 
Miljö- och byggnämnden ändrar i delegationsordningen på följande sätt: 

1. Punkten M.9.2 ändrar lydelse till ”Avge yttrande till länsstyrelsen i  
          ärende avseende icke tillståndspliktig ändring av tillståndspliktig  
          verksamhet enligt  miljöprövningsförordningen”. Lagrum ändras så  
          att 21 § 3 FMH tas bort då denna paragraf har upphört att gälla, hän  
          visning sker till lagrum 22 och 26 §§ FMH. 

2. Punkten M.9.20 ändrar lydelse till ”Besluta i anmälningsärende om  
          miljöfarlig verksamhet som i 2-32 kap. miljöprövningsförordningen  
          anges som anmälningsplikt C”. Lagrum 27 § FMH, 10 § MPF. 

3. I punkterna B.9.1.2 och B.9.1.3 tas lydelsen ”inom detaljplan” bort. 

4. Punkten B.9.1.13 ändrar lydelse till ”Bygglov för andra anläggningar  
          än byggnader.” Lagrum: PBL 9 kap. 8§ st.1 p.1 och 16 kap. 7§ samt  
          PBF 6 kap. 1§ p.1-3, 7-10, 2§. Delegat: Bygginspektör 

5. Punkterna B.9.1.13a och B.9.1.13b tas bort. 

6. Ny punkt läggs till och får beteckningen B.9.1.14:  
 
          ”Nybyggnad eller väsentlig ändring av 
          - fasta cisterner (p.4) 
          - radio- eller telemaster eller torn (p.5) 
          - vindkraftverk (p.6)” 
          Lagrum: PBL 9 kap. 8§ st.1 p.1 och 16 kap. 7§ samt PBF 6 kap. 1 §  
          p.4-6,      
          2§. Delegat: Ordförande 

7. Nuvarande punkt B.9.1.14 ändrar därmed beteckning till B.9.1.15 

8. Ny punkt läggs till och får beteckningen B.11.5 
          ”Besluta att förelägga en byggherre, ägare, nyttjanderättsinnehavare,  
          väghållare, kontrollansvarig, sakkunnig eller huvudman för en all- 
          mänplats som låter  bli att vidta en åtgärd, att inom en viss tid vidta  
          åtgärden.” 
          Lagrum: PBL 11 kap. 19§. Delegat: Ordförande     
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     § 8    

        

9. Ny punkt läggs till och får beteckningen B.11.6  
                   ”Besluta att förelägga den som äger en fastighet eller byggnadsverk  
                   att rätta en åtgärd som vidtagits i strid med denna lag eller föreskrifter    
                   eller beslut som fattats med stöd av denna lag.”  
                   Lagrum: PBL 11 kap. 20§. Delegat: Ordförande 

10. Beteckningarna på nuvarande punkter B.11.5 – B.11.10 ändras till    
                    B.11.7 -  B.11.12 

Beskrivning av ärendet 
Delegationsordningen antogs av miljö- och byggnämnden den 11 juni 2013 
§ 47. 

Med anledning av att delar av förordning (1998:899) om miljöfarlig verk-
samhet och hälsoskydd (FMH) upphört att gälla samt att en ny förordning 
(2013:251)  miljöprövningsförordningen (MPF) trätt i kraft den 18 juni 
2013 så ändras vissa punkter med hänvisningar till annat lagrum. 

Inom byggområdet justeras vissa punkter till följd av ändringar i plan-  
och byggförordningen (2011:338). Två nya punkter införs gällande 11 kap.  
plan- och bygglagen. 

Skäl för beslut 
Miljö- och byggnämnden kan när som helst återkalla eller ändra ett givet  
delegationsuppdrag (6 kap.34 § kommunallagen). Ändringarna som görs  
syftar till att givna delegationsuppdrag hänvisas till rätt lagrum. 
 
__________________  

 

Delges  

Handläggarna på samhällsbyggnadskontoret 

 

 

 

 

 

Dnr 2014-009 
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§ 9 Tillsynsplan, 2014 för plan- och bygglagens verksamhets-

område  
 
Beslut  
 
Miljö- och byggnämnden beslutar anta tillsynsplan, 2014 för plan- och 
bygglagens verksamhetsområde. 
 
Miljö- och byggnämnden godtar redovisningen av uppföljningen av 2013 
års tillsynsverksamhet inom plan- och bygglagens verksamhetsområde. 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Miljö och byggnämnden ska enligt 10 och 11 kap. plan- och bygglagen, 
PBL utöva tillsyn inom plan- och byggområdet och ingripa i form av före-
lägganden och beslut om påföljder då det finns anledning att anta att någon 
inte följt bestämmelserna i lagen. 
 
En plan för hur arbetet skall bedrivas antogs av miljö- och byggnämnden  
2011-12-13 § 85. 
 
Uppföljning av 2013 års tillsynsarbete samt utvärdering av befintlig till-
synsplan har gjorts under 2013. Mindre justeringar och uppdateringar har 
därefter gjorts utifrån förändringar i lagstiftning och de erfarenheter som 
framkommit vid genomförande av tillsynsåtgärder. 
 
Tillsynsplan, 2014 för plan- och bygglagens  verksam-
hetsområde.  
 
1.                Tillsyn enligt plan- och bygglagen, PBL, under 

 genomförandeprocessen. 
Miljö- och byggnämnden ska enligt 10 och 11 kap. PBL utöva tillsyn vid 
genomförandet av bygg-, rivnings- och markåtgärder. Tillsynen utgörs av 
ingripande i form av förelägganden av olika slag och beslut om påföljder då 
det finns anledning att anta att någon inte följt bestämmelserna i lagen. Till-
synsärenden av detta slag kan aktualiseras i samband med genomförandet av 
tekniska samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd. 

 
  

Målsättning:  Samtliga ärenden där krav på tekniskt samråd ställs skall 
  följas upp fram till dess att slutbesked kan lämnas. 
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2.             Tillsyn, beviljade bygglov 
 
 
Byggnadsnämndens uppföljning av den färdiga byggnaden, byggnadsverket 
eller anläggningen för att i efterhand förvissa sig om att bygglovet och sam-
hällskraven enligt plan- och bygglagen, PBL, följts. 

 
Målsättning:  10 ärenden av beviljade bygglov där slutsamråd inte 

genomförs granskas stickprovsmässigt årligen. 
 
  Bedömd tidsåtgång:  40 arbetstimmar 
 
 

3.             Tillsyn, olovligt byggande 
Byggnadsnämndens tillsyn utgår i huvudsak från de anmälningar om olov-
ligt byggande som inkommer till nämnden. Som tillsynsmyndighet ska för-
utsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd en-
ligt plan- och bygglagen, PBL prövas så snart det finns anledning att anta att 
någon inte följt bestämmelserna i lagen, föreskrifterna, domarna eller andra 
beslut som meddelats med stöd av lagen. 

 
Årligen inkommer ett 10-tal ärenden av detta slag. 

 
Målsättning: Ärendena ska handläggas snarast efter inkommen anmälan. 

 
 

4.              Tillsyn, tillgänglighet 
Vid byggnadsnämndens prövning om bygglov ska byggnadsverkens teknis-
ka egenskapskrav prövas enligt 8 kap. 4 § PBL. Ett av de egenskapskrav 
som ska prövas är frågan om tillgänglighet och användbarhet för personer 
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 
Nämnden ska vidare utöva tillsyn över efterlevnaden av Boverkets föreskrif-
ter om tillgänglighet och användbarhet av lokaler dit allmänheten har tillträ-
de och allmänna platser 
enligt  BFS 2011:13 och BFS 2011:5. 

 
Målsättning:  Samtliga bygglovärenden skall prövas enligt de tekniska 

egenskapskrav som anges i 8 kap. 4 § PBL. 
 
 Ett informationsmöte till fastighetsägare med lokaler dit 

allmänheten har tillträde skall anordnas under 2014. 
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Ett begränsat område granskas årligen genom en riktad in-
sats i form av information om föreskrifter och gällande lag-
stiftning, besök på platsen och kommunikation med berör-
da fastighetsägare. 

 
 Anmälningsärenden ska handläggas snarast efter inkom-

men anmälan. 
 

5.           Tillsyn, strandskyddslagstiftningen 
Byggnadsnämndens uppföljning av strandskyddslagstiftningen, miljöbalken, 
MB 7 kap. genomförs genom riktade insatser till särskilt utpekade områden. 
De riktade insatserna består av skriftlig information om gällande lagstiftning 
samt därefter besök i området  och kommunikation med berörda sakägare. 

 
Målsättning: 1 begränsat bostads/fritidshusområde med 10-15 fastigheter 

granskas årligen. 
 
  Bedömd tidsåtgång: 30 arbetstimmar 
 
 

6.            Tillsyn funktionskontroll av ventilation. 
Byggnadsnämndens uppföljning av att fastighetsägare fullgör sina skyldig-
heter enligt föreskrifter om funktionskontroll av ventilationssystem (BFS 
2011:16). 

 
Målsättning:  20 fastigheter granskas stickprovsmässigt årligen genom 

besök på platsen,  
kommunikation med fastighetsägare samt dokumentation. 

 
  Bedömd tidsåtgång 50 arbetstimmar 
 
 

7. Tillsyn av hissar och andra motordrivna anord-
ningar. 

Byggnadsnämndens uppföljning av förordningen om kontroll av hissar och 
vissa andra motordrivna anordningar i byggnadsverk (SFS 1999:371) 
genomförs genom stickprovsmässig årlig granskning grundad på Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (BFS 2011:12). 
 
 
Målsättning: 20 fastigheter med tillhörande hissinstallationer i flerbo-

stadshus granskas stickprovsmässigt årligen genom besök 
på platsen,  kommunikation med fastighetsägare samt do-
kumentation. 
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§ 9  

5 industribyggnader med tillhörande lyftanordningar och 
motordrivna portar granskas stickprovsmässigt årligen ge-
nom besök på platsen, kommunikation med fastighetsägare 
samt dokumentation. 

 
Bedömd tidsåtgång 50 + 10 arbetstimmar 

 
 
 

Sammanställning: 
 

Typ av tillsyn  Tidsåtgång        Antal                 
                                    (timmar/år)       ärende 

 
1. Tillsyn under genomförandeprocessen   
2. Beviljade bygglov 40 10 ärenden 
3. Olovligt byggande  (Anmälningar)   
4. Tillsyn, tillgänglighet   
5. Strandskyddslagstiftningen 30 1 område 
6. Funktionskontroll ventilation 50 20 fastigheter 
7.A  Hissar flerbostadshus 50 20 fastigheter 
7.B  Motordrivna anordningar 10 5 fastigheter 

 
Uppföljning av 2013-års tillsynsverksam-
het för plan- och bygglagens verksam-
hetsområde. 
 
Under året har ett mera aktivt tillsynsarbete i enlighet med upprättad till-
synsplan påbörjats. 
Arbetet har i huvudsak utförts under fyra sommarveckor då tillfälligt an-
ställd personal genomfört en rad fastighetsbesök och administrativt påbörjat 
ett registreringsarbete. 
 
Utöver detta har även en riktad tillsyn genomförts i tillfälliga boenden för 
asylsökande i samverkan med räddningstjänsten och nämndens miljöinspek-
törer.                                    
Fyra anläggningar har besökts vilket föranlett nämnden att i två av fallen ta 
beslut om förelägganden i olika former och i ett av fallen även fatta beslut 
om sanktionsavgift enligt plan- och byggförordningen, PBF. 
 
Som en del i tillsynsarbetet har representanter från samhällsbyggnadskonto-
ret deltagit vid informationsmöte i Alträsk där frågor om anordnande av en-
skilda avloppsanordningar, bygglov och strandskydd  diskuterades. 
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1.  Tillsyn enligt plan- och bygglagen, PBL, under genomförandepro- 
     cessen. 

Alla ärenden där tekniskt samråd erfordrats har följts upp i enlighet med 
plan- och bygglagen i fråga om arbetsplatsbesök, slutsamråd o dyl.  
Ett par av ärendena har resulterat i särskilda ingripanden i form av före-
lägganden. 

 
2. Tillsyn, beviljade bygglov 

5 ärenden där bygglov tidigare beviljats, där slutsamråd inte erfordrats 
har stickprovsmässigt granskats under året. Granskningen har utgått ifrån 
att förvissa sig om att bygglovet och samhällskraven enligt plan- och 
bygglagen, PBL, följts. 
 
 

3. Tillsyn olovligt byggande 
Ett par anmälningsärenden om olovligt byggande har inkommit under 
året. I ett fall har tillsynen resulterat i ingripande i form av föreläggande. 

 
4. Tillsyn, tillgänglighet 

Samtliga bygglovärenden har prövats enligt de tekniska egenskapskrav 
som anges i 8 kap. 4 § PBL. 

 
                      Enligt tillsynsplanen ska ett informationsmöte med fastighetsägare med    

lokaler dit allmänheten har tillträde genomföras under året. Något sådant 
möte har inte anordnats under 2013. Tillsynsplanen anger vidare att ett 
begränsat område årligen ska granskas utifrån tillgänglighetsperspektivet 
i form av platsbesök och kommunikation med fastighetsägare. Någon så-
dan granskning har inte genomförts under 2013. 

 
5.  Tillsyn, strandskyddslagstiftning  

Enligt tillsynsplanen ska ett begränsat bostads/fritidshusområde granskas 
årligen utifrån strandskyddslagstiftningen, miljöbalken MB 7 kap. 
Någon sådan riktad insats har inte genomförts under 2013. 
Ett enskilt ärende vid luleälven har resulterat i ett ingripande från nämn-
den i form av föreläggande om åtgärd. 

 
6. Tillsyn, funktionskontroll av ventilation 

16 fastigheter har stickprovsmässigt granskats utifrån fastighetsägarnas 
skyldighet att genomföra funktionskontroll av ventilationsanläggning 
samt anslå bevis om genomförd kontroll i fastighetens entréer i enlighet 
med gällande föreskrifter (BFS 2011:16). 

 
Inom tillsynsarbetet har ett arbete med ett register påbörjats vilket kom-
mer att ligga till grund för fortsatt tillsynsarbete och dokumentation inom 
området. 
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7. Tillsyn av hissar och andra motordrivna anordningar. 

16 fastigheter med ca: 40 hissar har stickprovsmässigt granskats utifrån 
Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra 
motordrivna anordningar (BFS 2011:12) 
 
Inom tillsynsarbetet har ett arbete med ett register påbörjats vilket kom-
mer att ligga till grund för fortsatt tillsynsarbete och dokumentation inom 
området. 
 
Enligt tillsynsplanen ska 5 industribyggnader med tillhörande lyftanord-
ningar och motordrivna portar granskas årligen. Någon sådan granskning 
har inte genomförts under 2013. 
 
 

_______________  
 
Delges 
 
Handläggarna på samhällsbyggnadskontoret 
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Dnr  2013-051 

§ 10 Boden xx:xx; Byggsanktionsavgift för ianspråktagande av 
byggnad innan slutbesked lämnats. 
 
Beslut 
Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen, PBL, påförs xxx i Boden, en 
sanktionsavgift om 51 175 kronor i enlighet med 9 kap. 20 § punkt 3, plan- 
och byggförordningen, PBF. 
Den del av byggnaden som tagits i bruk under tiden för ombyggnationerna 
beräknas i detta ärende uppgå till ca: 440 m2. 
Avgiften ska betalas till Bodens kommun inom två månader efter det att be-
slutet delgetts den avgiftsskyldige. En faktura kommer att skickas separat. 

Ärende 
xx har tagit byggnaden i bruk innan slutbesked lämnats. 

Bakgrund/bedömning 
xx meddelades startbesked via delegationsbeslut 2013-04-22 för de om-
byggnationer som avsåg brandskydd och ventilation. I startbeskedet angavs 
att anläggningen inte fick tas i bruk innan miljö- och byggnämnden lämnat 
slutbesked enligt 10 kap. 34 § PBL. 
Miljö- och byggnämnden genomförde 2013-11-08 en gemensam tillsyn av 
anläggningen tillsammans med Räddnings- och beredskapsförvaltningen. 
Vid tillsynen framkom att ombyggnationerna påbörjats och att man trots de 
pågående arbetena tagit byggnaden i bruk. Vid inspektionen framkom stora 
brister i brandskyddet, brister i miljö- och hälsoskyddet samt olycksrisker på 
grund av att byggnationer pågick. I de utrymmen på första våningen där bo-
enden placerats saknades ventilation och brandlarmet var till stora delar ta-
get ur drift. 

Bestämmelser 
Enligt 11 kap. 51 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut 
om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. i samma lagstiftning. Av-
giftens storlek framgår av 9 kap. plan- och byggförordningen (SFS 
2013:308).  En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte 
har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 

Bedömning 
Miljö- och byggnämnden bedömer att fastighetsägaren brutit mot 10 kap. 4 
§ PBL där det anges att byggnaden inte får tas i bruk förrän ett slutbesked 
lämnats av nämnden och att en byggsanktionsavgift om 51 175 kronor (0,05 
prisbasbelopp  + 0,0025 prisbasbelopp per kvadratmeter i bruk tagen area) 
därför ska tas ut. 
Hela byggnaden var tagen i bruk vid tillsynsbesöket 2013-11-08 men vid 
beräkningen av sanktionsavgiften har sanktionsarean begränsats till första 
våningens enskilda boendeutrymmen, vilket motsvarar ca: 440 m2. 
_____________   
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§ 10  

 
 

Upplysningar 
Detta beslut kan överklagas 

 
Delgivning 
 
xxx i BODEN,  delgivningskvitto 
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§ 11 x:xx: Hästhållning. 

  

Beslut  
Miljö- och byggnämnden noterar länsstyrelsens beslut och lägger det till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2012-12-04 § 97 att förbjuda att hålla 
hästar på fastigheten samt att de hästar som finns på fastigheten skulle vara 
flyttade senast 2013-03-31. 

Ärendet överklagades till länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen upphäver 2014-01-15  nämndens beslut och ändrar det över-
klagade beslutet på följande sätt: 

Hästar får inte vistas på fastigheten xx  under perioden från och med den 15 
juni till och med den 15 september varje år. 

Under den tid hästar vistas på fastigheten xxx ska hagarna dagligen städas 
från hästspillning. Spillningen ska förvaras i sluten behållare/container till 
dess gödseln fraktas bort från fastigheten. 

Yrkande: 

Lars Karlsson (fp) yrkar att nämnden ska notera länsstyrelsens beslut och 
lägga det till handlingarna. 

Propositionsordning:  
Ordföranden ställer Lars Karlssons yrkande under proposition och finner  
att nämnden beslutar enligt Lars Karlssons (fp) yrkande. 

__________________ 
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