
 

 

Miljö- och byggnämnden 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 
1(17) 

Sammanträdesdatum 
2016-12-13 

 
 

 

 
 
Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 13-15 – 16.10 

Beslutande Ledamöter 
Lars Nilsson (S) 
Bo Hultin (M) 
Birgitta Rensfeldt (S) 
Helena Nordvall (M) 
Glenn Blom (S) Jäv § 113 
Gösta Eriksson (MP) Jäv § 113 
Johan Gröhn (C) 
Göran Åström (SD)   
Jörgen Johansson (L) 
Björn Isaksson (S) § 113 
Jim Öman (S) § 113 
 

 Ersättare 
Björn Isaksson (S) §§ 108-112,114-117 
Jim Öman (S) R §§ 108-112,114-117 
Elve Öhrvall (S) 
Kjell Larsson (KD) 
Knut Larsson (M) 
Göran Sundström (V) 
 
 

Övriga närvarande Tjänstemän 
Samhällsbyggnadschef Lars Andersson 
Nämndsekreterare Carola Fridh 
Miljöinspektör Sandra Karlsson § 108 
Processledare mar och plan Cecilia Kvibacke § 108 

Justerare Göran Åström 

Justeringens plats och tid Miljö- och byggnämndens kansli 2016-12-13 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer 108 - 117 

 Carola Fridh  

 Ordförande 
  

 Lars Nilsson  

 Justerare 
  

 Göran Åström   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag. 

Organ Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesdatum 2016-12-13 

Datum då anslaget sätts upp 2016-12-14 Datum då anslaget tas ned 2017-01-05 

Förvaringsplats för protokollet Miljö- och byggnämndens kansli 
 

Underskrift 
  

 Carola Fridh  
 

 

Viss information kan vara 
borttagen, detta med 
hänvisning till 
Personuppgiftslagen 



 

Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 
2(17) 

Sammanträdesdatum 
2016-12-13 

 
 

  
 

 
Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur 
  

 

Ärendelista 
§ 108 Information och rapporter .......................................................................... 3 
§ 109 Sammanträdesplan 2017 .......................................................................... 4 
§ 110 Indexuppräkning timavgift 2017 vid prövning och tillsyn ............................ 5 
§ 111 Revidering av nämndens delegationsordning ............................................ 6 
§ 112 Heden x:xx; Föreläggande vid löpande vite om åtgärder enligt 

miljöbalken ................................................................................................ 7 
§ 113 Bodsvedjan 1:14, Tekniska förvaltningen med begäran om tillfälligt 

överskridande av villkor vid Svedjans avloppsreningsverk ...................... 10 
§ 114 Boden 57:12, Nybyggnad av industribyggnad, Bodens Energi AB, 

värmeverket ............................................................................................ 13 
§ 115 SBK-rapport december ........................................................................... 15 
§ 116 Redovisning av delegationsbeslut ........................................................... 16 
§ 117 Meddelanden och delgivningar ............................................................... 17 
 

  



 

Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 
3(17) 

Sammanträdesdatum 
2016-12-13 

 
 

  
 

 
Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur 
  

 

§ 108 Information och rapporter 
 
Förutom information om dagens ärenden lämnades följande informationer på 
sammanträdet 

• Information från tekniska VA-avd om Svedjans avloppsreningsverk 

• Lennart Jonsson, driftchef värmeverket, informerar om BEAB´s nya 
tillstånd. 

• Information om pågående projekt på mark, exploatering och 
planeringsavdelningen, Cecilia Kvibacke, processledare mark och plan 

• Redovisning nedskräpningsärenden, miljöavd 
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§ 109 Sammanträdesplan 2017 
 

Beslut 
Sammanträdesplan för 2017 fastställs. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämndens sammanträdesplan för 2017 föreslås enligt nedan: 

Nämnd  
Tisdagar  
kl 13.15 

 
Fasta ärenden 

2017-02-07 
(heldag) 

∗ Verksamhetsberättelse 2016 

∗ Behovsutredning och tillsynsplan miljö- och hälsoskydd 2017-2019 

∗ Behovsutredning och plan för livsmedelskontroll 2017-2019 

∗ Tillsynsplan för plan- och bygglagens verksamhetsområde 2017 

2017-03-14  

2017-04-25 ∗ Budgetförslag 2018-2020 

∗ Kontrollplan badvattenkvalitén 2017 

∗ Miljöstipendium 2017 

2017-06-20 
(heldag) 

∗ Studiebesök på förmiddagen 

∗ Information delårsrapport per april 

2017-09-12 ∗ Delårsredovisning för tillsyn miljöbalken samt för 
livsmedelskontrollen 2017 

∗ Verksamhetsberättelse/Delårsrapport per augusti 

2017-11-07 ∗ Verksamhetsplan 2018-2020 

∗ Ev. justering av taxor 

2017-12-12 ∗ Indexreglering timavgift miljö och livsmedel 

 

 

För kännedom 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 110 Indexuppräkning timavgift 2017 vid prövning och tillsyn  
2016-1510-406 

Beslut 
För kalenderåret 2017 indexuppräknas timavgiften vid tillämpning av taxor 
inom nämndens verksamhetsområden med 3,0 %, för prövning, tillsyn och 
kontroll, timavgiften gäller från och med 2017-01-01. 

− miljöbalken, strålskyddslagen, animaliska biprodukter,  tobakslagen, 
receptfria läkemedel, alkohollagen (folköl) 914 kronor per timme, 

− livsmedels- och foderlagstiftningen 1117 kronor per timme för planerad 
kontroll samt 956 kronor per timme för extra offentlig kontroll och för 
prövnings- och anmälningsärenden. 

Beskrivning av ärendet 
Timavgiften för 2016 fastställdes av kommunfullmäktige 2015-12-21, § 188. 

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

 

Timavgift 
2016 

Nytt förslag 2017 
(+ index 3,0 %) 

Livsmedelskontroll    

Handläggningskostnad per timme med resor 1084 kr 1117 kr 

Extra offentlig kontroll per timme 928 kr 956 kr 

   

Miljöbalken + övriga 887 kr 914 kr 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-11-22 

 

För kännedom 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 111 Revidering av nämndens delegationsordning 
2013-440-003 

Beslut 
Nya och reviderade punkter i miljö- och byggnämndens delegationsordning 
fastställs, att gälla från och med 2016-12-14. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämndens delegationsordning antogs i sin helhet 2015-03-17, 
§ 25, den reviderades 2015-06-09 § 45 samt 2016-03-15 § 23.  

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

 

 Allmänna ärenden 

A.8 (ny) Lag (1985:206) om viten, besluta om att ansöka om vites utdömande  

 Miljöbalkens område 

M.9.6 Besluta i ärende om anmälan för att inrätta annan avloppsanordning 
än som kräver tillstånd. 

(rev/ny) - i ärenden om inrättande av golvavlopp i garage 

M.30 (rev) 30 kap MB Miljösanktionsavgifter, i samråd med Cmob (ersättare) 

 Övriga områden 

Ö.10 (ny) Lag (2006:805) och förordning (2006:814) om foder och animaliska 
biprodukter 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-11-23 
Förslag till revidering 

 

För kännedom 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 112 Heden x:xx; Föreläggande vid löpande vite om åtgärder 
enligt miljöbalken 
2012-889-451 

Beslut 
Kjell Hansson, 550516-9036, Skräddaregatan 5, 961 73 Boden, föreläggs vid 
löpande vite att genomföra följande åtgärder på fastigheten Heden x:xx: 

1. lämna och sända in kvitto/bevis eller liknande från bilskroten på 
följande fordon: Volvo med regnr MBU 369, vit skåpbil samt plåtchassit 
till en Volvo.  

2. lämna de fyra spilloljefaten till godkänd mottagningsanläggning 

3. förvara de fordon som inte står på hårdgjord yta på lämpligt sätt 

Åtgärderna ska vara genomförda senast 3 månader efter beslutet är delgivet. 
Punkterna förenas med ett löpande vite om 10.000 kronor för varje kvartal 
som passerar utan att föreläggandet följs.  

Avgift 
För handläggning av ärendet tar miljö- och byggnämnden att ta ut en 
avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 § 131, rev 
2015-12-21 §188. Beslut om avgift tas separat.   

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen 
Överklagan skickas till Bodens kommun, Miljö- och byggnämnden, 961 86 
Boden, och ska vara inlämnad till nämnden inom tre veckor från den dag ni 
tagit del av beslutet. Skrivelsen ska vara undertecknad och innehålla era 
kontaktuppgifter (postadress och telefonnummer), vilket beslut som 
överklagas, hur ni vill att beslutet ska ändras och varför. 

Lagrum 
Detta beslut är fattat med stöd av 26 kap. 9, 14 och 21 §§ Miljöbalken och 
med hänvisning till 2 kap.2 och 3 §§ Miljöbalken. 
 
Bedömning 
Miljö- och byggnämnden har vid de olika inspektionstillfällena konstaterat 
att det förekommer farligt avfall på fastigheten och uppstädning är därför 
nödvändigt. Avfallet som har observerats vid de olika inspektionsbesöken 
ligger delvis synligt för allmänheten och bedöms vara avfall som 
innehavaren är skyldig att forsla bort. 
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forts § 112 
Vidare förvaras fordon på sådant sätt (på sand/gräs) som riskerar att förorena 
marken vid eventuellt läckage från vätskor. Fordon som långtidsförvaras ska 
förvaras på sådant sätt som minskar risken för miljöpåverkan, t.ex. genom på 
hårdgjord yta, på droppskydd/tät presenning osv. Vidare ska uttjänta fordon 
som inte avses att renoveras transporteras till godkänd 
mottagningsanläggning för destruering.  
 
De klagomål som har framförts och påtalats till nämnden samt vid 
inspektionsbesöket är rättfärdiga. Förhållandena som råder på fastigheten är 
oacceptabla och nämnden kan inte godta dessa förhållanden då de strider 
mot gällande lagstiftning.  

Miljö- och byggnämnden har via inspektionsrapporter fört fram till 
nedskräparen Kjell Hansson att vidta åtgärder för att komma tillrätta med 
avfallet och nedskräpningen på fastigheten. Nämnden bedömer, trots 
nämndens påpekanden att åtgärder fortfarande är nödvändiga. Nämnden 
anser det rimligt att åtgärdskraven förankras med ett löpande 
vitesföreläggande.  

Beskrivning av ärendet 
Sedan 2012 har ett antal klagomål lämnats in till Miljö- och byggnämnden 
gällande nedskräpning på fastigheten Heden x:xx. Nämnden har tidigare år 
genomfört inspektionsbesök på fastigheten och ställt krav på 
städningsåtgärder gällande uttjänta fordon, rena fordonsvrak och ett stort 
antal utrangerad utrustning 

Den 17 maj 2016 följde miljö- och byggnämnden upp nämndens 
föreläggande daterat 17 juni 2015 och kunde konstatera att en stor 
förbättring av ordningen har skett på fastighetens framsida. Miljö- och 
byggnämnden bedömde det dock nödvändigt att ytterligare uppstädnings 
åtgärder var nödvändiga. Ytterligare ett föreläggande skrevs den 10 juni 
2016 med åtgärdskrav att  

• lämna och sända in kvitto/bevis eller liknande från bilskroten på följande 
fordon Volvo med registreringsnummer MBU 369, vita skåpbilen och 
plåtchassit till en Volvo.  

• lämna de fyra spilloljefaten till godkänd mottagningsanläggning 

• förvara de fordon som inte står på hårdgjord yta på lämpligt sätt 
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forts § 112 
Från föreläggandet dat. 2016-06-10 framgick att åtgärderna skulle vara 
vidtagna senast den 20 augusti 2016. 

Den 26 oktober 2016 genomför miljö- och byggnämnden ett uppföljande 
inspektionsbesök och konstaterade att åtgärderna inte hade vidtagits. 

Yrkanden  
Lars Nilsson (S) föreslår att åtgärderna ska vara genomförda senast 3 
månader efter beslutet är delgivet, i övrigt enligt förslag. 

Ordföranden finner att miljö- och byggnämnden beslutar enligt beredningens  
förslag med tillägget från Lars Nilsson (S). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-11-15 
Föreläggande med åtgärdskrav, dat.2016-06-10 
Inspektionsrapport + bilder, dat. 2016-10-26 
Inspektionsrapport + bilder, dat. 2016-05-24 
Inspektionsrapport + bilder, dat. 2015-05-27 

 

För genomförande 
Kjell Hansson, Skräddaregatan 5, 961 73 Boden 

För kännedom 
Samhällsbyggnadskontoret 
Inskrivningsmyndigheten, Box 371, 931 24 Skellefteå 
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§ 113 Bodsvedjan 1:14, Tekniska förvaltningen med begäran 
om tillfälligt överskridande av villkor vid Svedjans 
avloppsreningsverk 
2016-1500-427 

Beslut 
1. Tekniska förvaltningens begäran om tillfälligt överskridande av BOD7 

(35 mg/l) och tot-P (1 mg/l) som riktvärde per kalendermånad avslås. 

2. Tekniska förvaltningens begäran om att tillfälligt under kvartal 4 år 2016 
och kvartal 1 år 2017 få överskrida utsläppsvärdena för BOD7 och tot-P  
som gränsvärde per kalenderkvartal bifalls. 

Nämnden förelägger tekniska förvaltningen om följande försiktighetsmått 
för utsläpp av BOD7 och på fastigheten Bodsvedjan 1:14. 

− Värdet för BOD7 får som gränsvärde inte överskrida 35 mg/l, 
beräknat som medelvärde för kalenderkvartal 

− Värdet för Tot-P får som gränsvärde inte överskrida 1 mg/l, 
beräknat som medelvärde för kalenderkvartal 

 Nämnden  tillstyrker ovanstående till och med 1 april 2017. 
 
Miljö- och byggnämnden anser att om utsläppsvillkoren av BOD7 och tot-P kan 
vara uppfyllt tidigare är det mycket bättre ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. 

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. 

Jäv 
Gösta Eriksson (MP) och Glenn Blom (S) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggningen av ärendet. 

Lagrum 
Beslutet är taget med stöd av 26 kap. 9, 19 och 21 §§, 9 kap. 7 § samt 2 kap. 
2-3 §§ miljöbalken och 22 och 27 §§ förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. 
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forts § 113 
Villkor 14 i Svedjans avloppsreningsverks gällande tillstånd daterat 2000-
09-22 anger; Tillsynsmyndigheten får vid ombyggnads- eller 
underhållsarbeten som medför att reningsanläggningen helt eller delvis 
måste tas ur drift, medge att utsläppsvillkor tillfälligtvis får överskridas. 
Tillsynsmyndigheten får föreskriva att nödvändiga motåtgärder ska vidtas 
för att begränsa föroreningsutsläppen. 

Bedömning 
Enligt VA-planen framgår att genomförandetiden för de långsiktiga 
åtgärderna vid Svedjans avloppsreningsverk planeras till och med år 2020. 
Tekniska förvaltningen har i åtgärdsplanen daterat den 2016-06-03 uppgett 
att nödvändiga åtgärder för att motverka överskridande av utsläppsvärden 
påbörjades under 2014. 
 
Tekniska förvaltningen har begärt att få överskrida både rikt- och gränsvärde 
för BOD7 och tot-P. Riktvärde är ett värde som, om det överskrids, ska leda 
till åtgärder, medan gränsvärde är ett värde som aldrig får överskridas. Ett 
överskridande av ett gränsvärde är direkt straffsanktionerat, medan riktvärdet 
är åtgärdsinriktat och straffsanktionen är knuten till underlåtenheten att vidta 
åtgärder när värdet överskrids.  
 
Nämnden bedömer att begäran om tillfälligt överskridande för BOD7 (35 
mg/l) och tot-P ( 1 mg/l) som riktvärde/ kalendermånad avslås. Nämnden 
bedömer det nödvändigt att tekniska förvaltningen fortsätter att genomföra 
åtgärder på anläggningen så länge halterna 15 mg/l respektive 0,5 mg/l 
överskrids/kalendermånad. Nämnden anser att det är viktigt att åtgärder 
vidtas så att en optimal säkerhet och fullgod drift av hela verket sker och att 
så att de villkor som lämnats för anläggningen inte överskrids i framtiden. 
 
Miljö- och byggnämnden bedömer att tekniska förvaltningens 
genomförandetid för åtgärderna på Svedjans avloppsreningsverk inte 
kommer att påskyndas ytterligare i och med att begäran om tillfälligt 
överskridande av gränsvärde för BOD7 och tot-P avslås. För att undvika 
straffsanktion för överskridande av BOD7 och tot-P som gränsvärde per 
kalenderkvartal, bedömer nämnden det rimligt att ett tillfälligt överskridande 
enligt villkor 4 kan medges.  
 
Miljö- och byggnämnden beviljar tiden för överskridande av villkor 4 till 
och med 1 april 2017. 
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Beskrivning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har lämnat in en begäran om tillfälligt överskridande 
av utsläppsvärden för BOD7 och tot-P enligt villkor 3 och 4 i gällande 
tillstånd daterat 2000-08-11. Tekniska begär ett tillfälligt överskridande av 
utsläppsvärden för kvartal 4 2016 och kvartal 1 2017 gällande BOD7 och 
tot-P. Tekniska förvaltningen begär att rikt- och gränsvärdet för BOD7 får 
överskridas med 35 mg/l och för tot-P 1 mg/l.  
 
Tekniska förvaltningen upplyser om att på grund av de åtgärder som sker på 
anläggningen fungerar inte reningsverket ändamålsenligt, varför 
utsläppsvärdena på anläggningen är förhöjda. 
 
Miljö- och byggnämnden avslår begäran om tillfälligt överskridande av 
BOD7 (35 mg/l) och tot-P (1 mg/l) som riktvärde per kalendermånad. 
Nämnden anser det viktigt att åtgärder fortsätter att vidtas så att en optimal 
säkerhet och fullgod drift av hela verket sker och att så att de villkor som 
lämnats för anläggningen inte överskrids i framtiden. 

Miljö- och byggnämnden tillstyrker begäran om tillfälligt överskridande av 
BOD7 (35 mg/l) och tot-P (1 mg/l) som gränsvärden per kalenderkvartal. 
För att undvika straffsanktion för överskridande av BOD7 och tot-P som 
gränsvärde per kalenderkvartal, bedömer nämnden det rimligt att ett 
tillfälligt överskridande enligt villkor 4 kan medges. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-11-29 
Begäran från tekniska (inkl komplettering och ny begäran) 
Enkät och åtgärdsplan för Svedjans avloppsreningsverk 

 

För kännedom 
Tekniska förvaltningen  
Samhällsbyggnadskontoret 
Länsstyrelsen Norrbotten 
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§ 114 Boden 57:12, Nybyggnad av industribyggnad, Bodens 
Energi AB, värmeverket 
2016-399 

Beslut 
Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § 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 Lars 
Werner. 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. 

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

Avgift 
Avgiften för bygglovet är 141 669 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). 

Beskrivning av ärendet 
Bodens Energi AB har lämnat in en ansökan om nybyggnad av 
industribyggnad på fastigheten Boden 57:12, för en ny avfallspanna. 

Bakgrund/bedömning 
Fastigheten omfattas av detaljplan 25-P 15/13 laga kraft vunnen 2015-07-20.  

Planbestämmelse E, n2 = tekniska anläggningar, högsta byggnadshöjd 45 m, 
högsta skorstenshöjd 60 m, skyddsplantering.  

Bygglovansökan följer gällande detaljplan. 

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. 
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forts § 114 
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). 

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. 21 § plan- och byggförordningen, 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. 

Entreprenören skall leverera mätpunkter för tillbyggnaden till miljö- och 
byggnämnden så den kan läggas in på grundkartan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-11-25 
Ansökan med ritningar 

 

För kännedom 
Bodens Energi AB, Slipvägen 7, 961 38 Boden 
Kontrollansvarig: Lars Werner, Varvsgatan 35, 972 32 Luleå. 
Samhällsbyggnadskontoret 
 
Bilaga: Kallelse till tekniskt samråd  
 
Meddelas: Statens Fortifikationsverk 
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§ 115 SBK-rapport december 
 

Beslut 
SBK-rapporten med bilagor läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat en rapport för november.  

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 samt 
rapportering av internkontrollplan, enligt fastställd verksamhetsplan. 
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§ 116 Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Redovisade delegationsbeslut för perioden 2016-11-01 – 2016-12-04 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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§ 117 Meddelanden och delgivningar 

Beslut 
Redovisade meddelanden och delgivningar läggs till handlingarna. 
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