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§ 13 Information 
 

Förutom information om dagens ärenden redovisade även följande: 

• LUPP, Lokal uppföljning av ungdomspolitiken  

• Boden Business Park planerar bygga nya kontorsbyggnader 

• Förorenade områden, bl.a. petroleum i Unbyn, Bodensågen, f.d. Tvätten m.fl. 

• Aktuella detaljplaner bl.a. 
- Colorama, Boden 1:63 

- Majorsgatan, Dahlian 1 och 2 m.fl. 

- Förskola Trångfors, Heden 6:99 

- Hornsdal, Sävast 17:4 
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§ 14 Budgetförslag 2019-2021 
MB 2018-1040 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar nämndens 
budgetförutsättningar för perioden 2019 -2021.  

Beskrivning av ärendet  
Miljö- och byggnämnden har utarbetat budgetförutsättningar för åren 2019 -2021.  
Underlaget innehåller nämndens planeringsförutsättningar, samt uppdrag från 
fullmäktige och förslag till kvalitetsuppföljningar.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-04-10 
Budgetförutsättningar 2019-2021 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 

För kännedom 
Ekonomikontoret 
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§ 15 Utnämnande av dataskyddsombud för miljö- och 
byggnämnden 
MB 2018-1065 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden utnämner Daniel Bergh, kommunjurist, till sitt 
dataskyddsombud.  

Beskrivning av ärendet 
Enligt den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft den 25 maj 2018 är alla 
myndigheter skyldiga att utnämna ett dataskyddsombud. Alla kommunens nämnder 
är ansvarig för sin behandling av personuppgifter och måste utse ett 
dataskyddsombud. 

Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka 
att organisationen följer dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att samla 
in information om hur organisationen behandlar personuppgifter, kontrollera att 
organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument samt informera och ge 
råd inom organisationen. 

Dataskyddsombudet ska vara kontaktperson för  

• de registrerade, som till exempel vill nå dataskyddsombudet för att få veta 
vilka uppgifter som finns registrerade om dem 

• personalen inom organisationen, som kan vilja veta om de gör rätt när de 
behandlar personuppgifter 

• Datainspektionen, som kan vilja inspektera verksamheten. 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att kommunjuristen Daniel Bergh utses som 
dataskyddsombud för miljö- och byggnämnden.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-04-10 

 

För kännedom 
Samhällsbyggnadskontoret 
Daniel Bergh, kommunjurist 
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§ 16 Miljöstipendium 2018 
MB 2018-1116 

Beslut 
Nämndens beredning, Lars Nilsson (S), Gösta Eriksson (MP) och Bo Hultin (M), får 
i uppdrag att utse 2018 års stipendiat. 

Beskrivning av ärendet 
Bodens kommuns miljöstipendium på 10 000 kr 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 publiceras i olika medier under juni 2018, nomineringar ska vara inlämnad 
senast 30 juni. 

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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§ 17 Kontrollplan för provtagning och bedömning av 
badvattenkvalitén vid kommunens strandbad 2018 
MB 2018-909 

Beslut 
Kontrollplan för provtagning och bedömning av badvattenkvalitet vid kommunens 
strandbad år 2018 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 ska upprättas och fastställas årligen för varje badvatten. 
Kontrollplanen ska innehålla datum för planerade vattenprovtagningar för den 
kommande säsongen. Kontrollplanen ska rapporteras till Havs- och 
vattenmyndighetens datavärd.  

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag på kontrollplan 2018. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-04-05 
Kontrollplan provtagning strandbad 2018 

 

För kännedom 
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden  
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 18 Justering av plan- och bygglovstaxan 
MB 2018-1081 

Beslut  
1. Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till 

justering av plan- och byggtaxa enligt nedan: 

− Höjning av faktorn N till 1.1 (tidigare 1.0). 

− Tabell 6, Justering av bygglovsavgifter; Stor enkel byggnad (oisolerad, t.ex. 
en lagerhall) ändras så att avgiften för byggnader större än 100 m2 (tidigare 
600 m2) blir 30 % av bygglovsavgiften. 

− Tabell 8, Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner; Planavgift tas inte ut 
för om- och tillbyggnad av en- och tvåbostadshus och till dessa tillhörande 
komplementbyggnader. 

2. Ändring av taxan gäller från och med 2018-07-01. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige fastställde gällande plan- och bygglovstaxa 2011-04-11 § 27. 
Taxan justerades av fullmäktige 2011-12-19 § 176 avseende strandskyddsdispens, 
bygglov för skyltar samt rivningslov för mindre byggnader. På grund av en 
upphandling av mättjänster justerade taxan 2013-02-18 § 16. Taxan justerades senast 
2016-12-19 § 155 och då bl.a. med anledning av de nya reglerna för de s.k. 
Attefallsåtgärderna. 

Justering av faktor N 
Taxan gäller för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med 
stöd av bland annat plan- och bygglagen (2010:900) och är avsedda att täcka 
kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller 
tjänsten. 

Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. Flertalet av 
avgifterna beräknas som en funktion av ett värde som utgör en tusendel av gällande 
prisbasbelopp enligt lagen (1962:381), om allmän försäkring (mPBB) samt 
ärendeberoende faktorer som grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet som 
handläggningen av respektive ärendetyp kräver. 

Därutöver kan justeringsfaktor N läggas till funktionen i syfte att anpassa 
avgiftsnivån till förhållanden inom kommunen. Beslutet om N-faktorn ska grundas 
på invånarantal eller på andra faktorer, t.ex. Sveriges Kommuner och Landstings 
kommungruppsindelning, dock alltid med beaktande av självkostnadsprincipen. 
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Forts § 18 
Nedan redovisas de faktorer som avgifterna beräknas på: 

HF Handläggningsfaktor 
KOM  Faktor för kommunicering 
mPBB ”Milliprisbasbelopp” – en tusendelsprisbasbelopp 
N  Justeringsfaktor 
OF Objektfaktor 
PLF Planavgiftsfaktor 

 

De senaste åren har ärendemängden ökat med ca 25 %. Debiterade intäkter enligt 
den nu gällande taxan har sedan dess inte täckt kostnaderna för att dimensionera 
organisationen i förhållande till inkomna ärendens mängd och komplexitet. 

Miljö- och byggnämndens bedömning är att ärendenas mängd och komplexitet med 
största sannolikhet kommer att kvarstå under en lång tid. En kvalitetssäkrad 
produktion vid en hög ärendemängd förutsätter en organisation som har 
dimensionerats för det.  

Inom fyrkantstområdet samverkar kommunerna för en likvärdig 
myndighetsbedömning. Samverkan gäller såväl för prövning av ärenden samt för 
tillämpning av taxor och avgifter. 
Som exempel kan nämnas att Piteå och Luleås plan- och bygglovsavgifter grundar 
sig på en N faktor som är 1,1 respektive 1,2.  

Med anledning av ovanstående föreslås en justering av plan- och byggtaxa med en 
höjning av faktorn N från 1.0 till 1.1. 

Justering av bygglovsavgifter för stora enkla byggnader 
Avgiften för en stor enkel byggnad (ex oisolerad lagerhall) större än 600 m2 är idag 
30 % av bygglovsavgiften. Detta innebär att mindre enkla lagerbyggnader får en 
högre avgift, vilket inte är rimligt. Med anledning av detta föreslås att avgiften för 
alla enkla hallbyggnader större än 100 m2 blir 30 % av bygglovsavgiften.   

Justering och förtydligande vad avser avgift för detaljplaner 
Befintlig taxa reglerar hur kostnaderna för kommunens detaljplanering ska regleras. 
Planavgift tas ut för att täcka kommunens kostnader för planläggning.  

Planavgiften ska betalas av den som har nytta av planen, så som en fastighetsägare, 
en byggherre eller intern part inom kommunen. Som framgår av befintlig taxa är 
avsikten att detta, för nya detaljplaner, i första hand ska regleras genom separata 
planavtal med extern part eller internt inom kommunen.  
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Forts § 18 
Planavtal tecknas med den som vill att kommunen ska upprätta en ny detaljplan, 
eller ändra en befintlig detaljplan. Planavtalet specificerar betalningsvillkor och 
parternas åtagande i övrigt. Vid upprättande av planavtal ska planavgiftens belopp i 
första hand baseras på de fasta priserna enligt fastställd taxa. Alternativt kan, om 
planen innebär andra nyttor än byggrätt, fastställd timtaxa nyttjas.  

I de fall planavgiften inte reglerats genom planavtal, tas avgift ut i samband med 
bygglov och senast vid beslut om startbesked. Detta avser detaljplaner som antagits 
med stöd av PBL.  

Nuvarande taxa innebär att planavgift för detaljplaner antagna enligt PBL ska 
debiteras i samband med om- och tillbyggnader eller komplementbyggnader 
gällande en- och tvåbostadshus. För att förenkla för kund och minska 
administrationen föreslås att planavgift inte tas ut i dessa fall. 

Ändring av taxan föreslås gälla från och med 2018-07-01. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-04-16 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 19 Serveringstillstånd; Erinran Brännastrand Fastigheter AB,  
restaurang M/S Bränna 
MB 2018-601 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden meddelar enligt 9 kap 17 § Alkohollagen (2010:1622) 
Brännastrand Fastigheter AB, 556802-6701, restaurang M/S Bränna en erinran då  
kravet på kök och matutbud vid stadigvarande tillstånd har åsidosatts.  

Detta beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Luleå 
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 9 kap 17 § Alkohollagen får en kommun meddela en innehavare av 
serveringstillstånd en erinran, eller i allvarligare fall eller vid upprepade 
överträdelser, en varning om de inte uppfyller de krav som gällde för tillståndets 
meddelande, eller följer de bestämmelser som gäller för servering enligt denna lag 
eller de villkor eller föreskrifter som meddelas med stöd av lagen. 

Bedömning 
Miljö- och byggnämnden anser att M/S Bränna brutit mot Alkohollagens 8 kap 15 §. 
Eftersom matutbudet före klockan 23:00 skall vara varierande med både förrätter, 
varmrätter och efterrätter. Efter kockan 23:00 får utbudet begränsas till ett fåtal 
enklare rätter men dessa rätter skall fortfarande tillredas i köket i anslutning till 
serveringslokalen. 

Miljö- och byggnämnden anser att påföljden bör stanna vid en erinran då, detta 
skedde vid ett enstaka tillfälle och att menyn har utökats till att efterleva 
alkohollagens regler om kraven på matutbud. 

Beskrivning av ärendet 
Polisen gjorde 2018-02-17 en krogtillsyn på M/S Bränna. Vid tillfället pågick 
renovering av köket, vilket medförde att matlagning i köket inte var möjlig. 
Serveringsansvarig hade löst problemet genom att ha två olika sorters matlådor som 
skulle värmas i mikrovågsugn. 
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Forts § 19 
Miljö- och byggnämnden har 2018-02-26 begärt yttrande från M/S Bränna varför de 
åsidosatt alkohollagens regler om eget kök i anslutning till serveringsstället där man 
tillhandahåller lagad eller på annat sätt tillredd mat. 

Yttrande inkom 2018-03-21 där  verksamhetsutövaren uppger att uppgiften i 
tillsynsprotokollet från polisen, där det uppgetts att de köpt in matlådor som kunde 
värmas i mikron av två olika sorter inte stämmer. De fick maten levererad från 
Western Farm, den hade tillagats samma dag den levererades till M/S Bränna.  

Utöver detta sålde de även enklare kalla maträtter såsom nachos med salsa och annat 
snacks från baren. Verksamhetsutövaren uppger också att det endast var den 17 
februari 2018 som renoveringen hade påverkat matutbudet, helgen efter började de 
servera sin vanliga meny. 

Verksamhetsutövaren vill tillägga att de aldrig tidigare haft en notering om att de 
serverat för lite maträtter. De har alltid ett stort utbud med maträtter att erbjuda sina 
gäster.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-04-03 

 

För kännedom 
Brännastrand Fastigheter AB, Stationsgatan 8, 961 61 Boden 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 20 Sävast 23:290; Beslut om delegation, nybyggnation av 
kontorsbyggnad Boden Business Park 
MB 2018-1141 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden uppdrar till ordförande att fatta beslut i ärendet. 

Beskrivning av ärendet 
Boden Business Park kommer att lämna in en ansökan om bygglov för uppförande 
av en kontorsbyggnad på fastigheten Sävast 23:290.  

Byggnaden består av två byggnadskroppar på tre våningar vardera som 
sammanlänkas av en ljusgård. Byggnaden kommer att innehålla 
café/lunchrestaurang, kontor, utbildning, gym och event (i ljusgården). 

Detaljplanen anger som ändamål kontor och industri i två våningar. Föreslagen 
byggnad avviker mot detaljplanen genom att den avses att uppföras i tre våningar. 

Bedömningen är att avvikelsen kan betraktas som liten då avståndet till närboende är 
långt samt att byggnadens användning är i enlighet med planens syfte. 

Arbete med att upprätta bygglovshandlingar pågår, dessa beräknas vara klara i 
början av maj. Sökanden har behov av att starta projektet snarast möjligt för att 
byggnaden ska kunna vara färdigställd inför utbildningsstart hösten 2019. Med 
anledning av att ärendet brådskar föreslås att miljö- och byggnämnden uppdrar till 
ordförande att besluta i ärendet.  

 

För kännedom 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 21 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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§ 22 Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Redovisade delegationsbeslut för perioden 2018-01-29—2018-04-15 godkänns. 

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

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

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

- Miljötillsyn 

- Livsmedelskontroll 

- Serveringstillstånd 

- Yttranden och tillstånd 

- Bygglov 
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§ 23 Meddelanden och delgivningar 

Beslut 
Redovisade meddelanden och delgivningar läggs till handlingarna. 

Beslut från andra myndigheter 
• Lst avskriver överklagan om uppställda bilar Harads 1:87 (MB 2018-1038) 

• Lst avslår överklagan om avgift för avlopp Bredåker 1:118 (MB 2018-220) 

• Lst; utökning av naturreservat Lundbäcksskogen (2018-720) 

• Lst upphäver beslut om strandskyddsdispens Heden 3:296 (MB 2018-54) 

• Lst upphäver beslut om ovårdad tomt Björkelund 6:3 (MB 2018-551) 

• Lst överlåter tillsynen över Svalget Återvinning och REBAB till MBN  
(MB 2018-719) 

• Lst; tillstånd enligt Kulturmiljölagen, ekonomibyggnad Harads 6:62  
(MB 2018-75) 

• Lst upphäver del av beslut förbud avlopp Brobyn 2:29 (MB 2018-385) 

• Lst; Vattenverksamhet Kopparberg 1:3, byte vägtrumma (MB 2018-452) 

• Lst; Vattenverksamhet Unbyn 12:23, kabeldragning (MB 2018-370) 

• Lst avskriver överklagan, sluttäckningsplan Brändkläppen (MB 2018-13) 

• Lst överprövar inte strandskyddsdispens Gunnarsbyn 7:36 (MB 2018-69) 

• Åklagarmyndigheten lägger ner förundersökningen miljöbrott Svedjans 
avloppsreningsverk (MB 2018-731) 

• KF, revidering av riktlinjer för god ekonomisk hushållning (KS 2018-261) 

• KF, Nya reglementen (KS 2018-160) 

• KF, Revisionsberättelsen 2017 (KS 2018-65) 

Inkomna överklagningar 

• Förbud utsläpp avloppsvatten Brobyn 2:29 (MB 2018-385) 

• Förbud utsläpp avloppsvatten Brobyn 2:37 (MB 2018-386) 

• Handläggningsavgift enskilt avlopp Bredåker 1:118 (MB 2018-220) 

• Tillsynsavgift Swerock täkt, Rasmyran 1:47 (MB 2018-469) 
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Forts § 22 
Övrigt  

• Anteckningar från möte om förorenat område Bodensågen (MB 2018-194) 

• Yttrande till MMD över tillstånd vattenverksamhet Kusön (MB 2018-495) 

• Riktlinjer personlig säkerhet för förtroendevalda och anställda  

• Mötesanteckningar från Vattengruppen nr 5 2017 

• Yttrande till Lst över vattenverksamhet Unbyn 12:23, nedgrävning av kabel  
(MB 2018-370) 
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