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§ 13 Informationer 
 
Följande informationer och rapporter godkändes och lades till handlingarna. 

• Tillväxtförvaltningen avd Unga, Roger Arespång, redovisar resultatet av Lupp-
enkäten (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) som elever i åk 8 samt åk 2 
på gymnasiet har svarat på.  

• Tekniska förvaltningen Jan Lundberg och Helene Eriksson, informerar om 
ärendena om VA-policyn, Svedjans avloppsreningsverk, dagvatten Bodträsket 
ledningsinventering samt vattenuttag Kusön. 

• Granskning 2 av detaljplan för del av Boden 1:156, del av Kårbacken. 
Detaljplanen har varit ute på samråd och granskning sen tidigare men p.g.a. 
ändringar är planen ute på en ny granskning (KS 2014/260) 

• Samråd om detaljplan för Kv Rosen 1. Planförslaget möjliggör en 
komplettering av fastighetens användningsområde med handel och kontor  
(KS 2015/38) 

• Samråd om detaljplan för Sävast 23:163, samt Sävast 23:12 m.fl. Södra 
Lillgärdan för kommande bostadsbebyggelse (KS 2015/80) 

• Samråd om ändring av detaljplan för Boden 57:12, Värmeverket för att bygga 
ny värmepanna (KS 2014/495). Planändringen grundas på önskemål från 
Bodens energi AB om att kunna bygga ut Värmeverksanläggningen med en ny 
värmepanna (KS 2014-495) 

• Samråd om detaljplan för del av Sävast 23:11, Brännan, Sävastön. Syftet med 
planförslag är att mer i detalj reglera hur området får bebyggas med bostäder 
samt säkerställa utrymmen för allmän platsmark, så som lokalgator, gång- och 
cykelvägar, naturmark och lek (KS 2010/544) 

• Samråd om detaljplan för Boden 57:36 och 57:53, f.d. A8-området. Syftet med 
planförslaget är att medge utökade byggrätter samt att möjliggöra nya industri- 
och kontorsbyggnader (KS 2014/423) 

• Rapport Strandbad 2014, sammanställning av provtagningar och inspektioner 
vid badplatser i Bodens kommun (2014-140-441) 

• Revisionsrapport; Styrelsers och nämnders ansvarsutövande (KS 2014-530) 
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§ 14 Redovisning av meddelanden och delgivningar 

Beslut 
Redovisade meddelanden och delgivningar läggs till handlingarna. 
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§ 15 Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Redovisade delegationsbeslut för perioden 2015-01-16--2015-03-05 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 

- Yttranden och tillstånd 

- Bygglov 

- Kontrollplaner 
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§ 16 SBK-rapport mars 

Beslut 
SBK-rapporten läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat en rapport för mars.  

Rapporten ger en översikt av aktuella ärenden inom miljöbalkens och plan- och 
bygglagens områden. Rapporten ger även en översikt av vad som är på gång inom 
mark och exploateringsverksamheten samt aktuella detaljplaner och nämndens 
ekonomi.  
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§ 17 Bodsvedjan 14:1; Tekniska förvaltningen med begäran om 
tillfälligt överskridande utsläppshalter vid Svedjans 
avloppsreningsverk 
2015-118-427 

Beslut 
Tekniska förvaltningen får tillfälligt överskrida utsläppen för BOD7 och  
tot-P fram till och med 2015-06-30. 

Nämnden förelägger 212000-2767, tekniska förvaltningen, Bodens kommun, 961 
86 Boden om följande försiktighetsmått för utsläpp av BOD7 och tot-P på 
fastigheten Bodsvedjan 1:14: 

• Enligt villkor 14 i gällande tillstånd, daterat 22 september 2000, medger miljö- 
och byggnämnden att Svedjans avloppsreningsverk, under 
underhållningsarbetet tillfälligt får överskrida utsläppshalten för BOD7 och tot-
P. Utsläppshalterna för BOD7 och tot-P får som gränsvärde, beräknat som 
medelvärde för kalenderår, inte överskrida 25 mg/l respektive 0,75 mg/l.  

 
Miljö- och byggnämnden anser att om utsläppsvillkoret för utsläpp av BOD7 och 
tot-P kan vara uppfyllt tidigare är det ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt mycket 
bättre. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämndens gav 2014-09-09, § 63, tekniska förvaltningen tillåtelse 
att överskrida utsläppsvärdena fram till och med 2014-12-31. 

2014-11-14 lämnade tekniska förvaltningen in en redovisning om vilka åtgärder 
som vidtagits på Svedjans avloppsreningsverk för att komma tillrätta med de höga 
utgående halterna av tot-P, BOD7 och COD.  

2015-02-16 lämnade tekniska förvaltningen in en anmälan om förlängning av tiden, 
t.o.m. 2015-06-30, att få överskrida utsläppsvillkor 4 som gränsvärde på 15 mg/l 
BOD7 i gällande tillstånd enligt miljöbalken till  
25 mg/l. Tekniska förvaltningen har även anmält att få överskrida 0,5 mg/l tot-P 
som riktvärde till 0,75 mg/l.  

Två skäl har angetts till varför utsläppshalterna har överskridits; 

1. Flockningen fungerar inte på ett ändamålsenligt sätt. Fosfor klumpar inte ihop 
sig och sjunker till botten på ett önskvärt sätt. Tekniska förvaltningen 
misstänker att uppehållstiden i slutsedimenteringen varit för kort och att 
fällningskemikalien eventuellt behöver bytas.  
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§ 17 forts 
2. Vid återställningen av de två försedimenteringsbassängerna till 

slutsedimenteringsbassängerna under november 2014 skedde ett oljeutsläpp 
från Western Farm, vilket slog ut den biologiska reningen och förstörde 
provtagningsutrustning.  

Sedan mitten av januari 2015, efter att den biologiska reningen återhämtat sig, 
pågår försök med att tillsätta en polymer tillsammans med ordinarie 
fällningskemikalie. Enligt tekniska förvaltningen har leverantören som tagit fram 
lämplig plymer uppgett att det kan ta upp till en månad, ibland längre, innan 
resultaten visar sig.  

I övrigt pågår ett stort arbete för hela anläggningen rörande förebyggande underhåll 
samt att bygga upp ett lämpligt lager av de mest kritiska reservdelarna. I arbetet 
med det förebyggande underhållet identifieras även kritiska punkter där maskinell 
utrustning kommer att kompletteras med s.k. dubbelmontage.  

Skäl för beslut 
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. 

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 
I analysresultaten av BOD7 i utgående vatten från avloppsreningsverket märks en 
tydlig överskridning av syreförbrukande ämnen under samtliga månader, så även 
för tot-P och COD. Ingen av nedanstående månaderna har klarat utsläppshalterna. 
 
Tekniska Förvaltningen bör ha en framförhållning och ett reservlager av vissa 
viktiga detaljer i avloppsvattenreningen, för att kunna sätta in åtgärder vid haveri 
och därmed slippa långa väntetider på reservdelar och reparationer. De delar som 
oftast havererar och spelar en stor roll för reningen ska kunna finnas som reserv 
eller backup för att minimera störningar. Många störningar som uppstått genom 
åren har varat alldeles för lång tid för att i längden vara godtagbart, varför viss 
framförhållning ska kunna hållas i utrustning etc. 
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§ 17 forts 
Det är viktigt att även den andra rötkammaren kommer igång till 
biogasanläggningen och tas i bruk och att verket får bukt på de utgående halterna så 
att de kan klaras under längre tider. 
 
Miljö- och byggnämnden förlänger tiden för överskridande av villkor 4 till och med 
30 juni 2015. Nämnden anser att det är viktigt att åtgärder vidtas så att en optimal 
säkerhet och fullgod drift av hela verket och att rötkammaren kommer i bruk så att 
de villkor som lämnats för anläggningen inte överskrids i framtiden. 
 
Miljö- och byggnämnden anser att med de åtgärder som kvarstår kan förlängning 
med tillfälligt överskridande av utsläppsvillkor medges.  

Information 
Nämnden vill understryka vikten av att verksamhetsutövaren underrättar  
Miljö- och byggnämnden omedelbart vid driftstörning eller liknande händelse, 
enligt 6 § Förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-03-02 

 

 

För kännedom 
Tekniska förvaltningen 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 18 Tekniska förvaltningen med begäran om anstånd för 
ledningsinventering 
2013-499-424 

Beslut 
Tekniska förvaltningen beviljas anstånd till våren 2015, med att påbörja 
inventeringen från p.40/Buddbyvägen 33 ner till p.31/Björkelund/Stationsgatan 37 
samt från p.31/Björkelund/Stationsgatan 37 ner till p13/Fagernäs/Svartbyvägen 45. 
Detta med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) och med hänvisning till 2 
kapitlet 2,3,7 §§ samma lag.  

1. Tekniska förvaltningen ska senast den 1 oktober 2015 ha avslutat 
ledningsinventering på inläckage från p.40/Buddbyvägen 33 ner till 
p.31/Björkelund/Stationsgatan 37 samt från p.31/Björkelund/Stationsgatan 37 
ner till p13/Fagernäs/Svartbyvägen 45.  

2. Tekniska förvaltningen ska senast den 15 december 2015 lämna in en 
åtgärdsplan för respektive inventering enligt beslut daterat den 5 november 
2013 gällande fastställelse av handlingsplan för avloppspumpstationerna, dnr 
2013-499-424.  

3. Från de tre åtgärdsplanerna ska det bland annat framgå vilka åtgärder, inom 
respektive område, som ska utföras för att minska bräddningar vid 
pumpstationerna.  

4. Tekniska förvaltningen ska med hjälp av en kartbild illustrera var läckagen 
finns och uppskatta när åtgärderna beräknas vidtas.    

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden förelade 2013-06-11 tekniska förvaltningen att ta fram en 
handlingsplan för att installera slamavskiljare vid de avloppspumpstationer som i 
bland bräddar eller har nödutsläpp vid känsliga sjöar och vattendrag.  

2013-10-30 inkommer en kompletterande handlingsplan från Tekniska 
förvaltningen med syfte att genom långsiktiga åtgärder minska riskerna för utsläpp 
av avloppsvatten till närliggande recipienter och vattendrag.  

Av handlingsplanen framgår att nödutsläpp oftast sker i samband med 
snösmältning då belastningen på pumpstationer blir stor samt vid driftstörningar på 
ledningsnätet och på pumpstationerna. Samtliga pumpstationer kontrolleras 
kontinuerligt för att minska risken för driftstörningar. 

Tekniska förvaltningen har i november 2014 begärt anstånd att påbörja 
inventeringen fram till våren 2015 och uppskattar att den är färdig under oktober 
2015.  
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§ 18 forts 

Skäl för beslut 
Då bräddningar har skett/sker till känsliga sjöar och vattendrag är det viktigt att 
åtgärder vidtas för att minska bräddningarna till dessa.  

Att inventera ledningar på inläckage är ett sätt för att minska att ovidkommande 
vatten når pumpstationerna och ev. överbelastar dessa så att bräddningar sker. 

Bräddningar minskar i sin helhet om ovidkommande vatten förhindras att 
överbelasta pumpstationerna. 

Miljö- och byggnämnden bedömer att tekniska förvaltningen kan få uppskov att 
genomföra inventeringen till och med våren 2015 utan att det medför betydande 
konsekvenser för miljön. Tekniska förvaltningen ska efter varje genomförd 
inventering lämna in en åtgärdsplan om vilka åtgärder som ska utföras för att 
minska bräddningar vid pumpstationerna.  

Information 
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Norrbottens län, se bilaga. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-02-26 

 

För kännedom 
Tekniska förvaltningen 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 19 Tekniska förvaltningen med begäran om anstånd med att 
lämna uppgifter om dagvatten Bodträsket 
2014-956-431 

Beslut 
Tekniska förvaltningen beviljas anstånd, till och med 2015-10-31, att lämna in en 
skriftlig redogörelse över undersökning och planerade åtgärder av dag- och 
spillvattenutsläppet till Bodträsket.  

I övrigt kvarstår miljö- och byggnämndens beslut om föreläggande 2014-09-09, § 59. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2014-09-09, § 59 att förelägga Bodens 
kommun, Tekniska förvaltningen att undersöka och kartlägga befintliga dag- och 
spillvattennät inom Bodens kommuns verksamhetsområde för vatten och avlopp 
som belastar sjön Bodträsket. Vidare skulle tekniska förvaltningen senast 2015-01- 
15 lämna in en skriftlig redogörelse över undersökningen och de planerade åtgärder 
som behövs för att säkerställa en tillfredsställande vattenkvalitet i Bodträsket. 

2015-01-14 lämnade tekniska förvaltningen in en begäran om förlängd tid för 
redovisningen, detta på grund av att efterfrågade uppgifter kräver en omfattande 
undersökning och samordning mellan VA-avdelningen och gatuavdelningen.  Vid 
kommunicering med tekniska förvaltningen har det framkommit att en stor del av 
undersökningen även behöver genomföras under barmarksperioden, varvid 
tekniska förvaltningen muntligt har uppgett önskemål om att få uppskov att lämna 
in redovisningen senast 2015-10-31. 

Miljö- och byggnämnden anser att undersökningen rörande utsläpp av dag- och 
spillvatten till Bodträsket är en prioriterad fråga och att det är av största vikt att den 
utförs och utvärderas på ett väl genomtänkt och genomarbetat sätt.   

Information 
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Norrbottens län, se bilaga. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-02-26 

 

För kännedom 
Tekniska förvaltningen 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 20 Yttrande över förslag till VA-policy 
2015-162-422 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att lämna följande synpunkt på VA-policy  

- Under avsnitt 4 Generella riktlinjer:  

 Kommunen ska, första punkten, bör ändras till: ”All bebyggelse-
planering innebär en klimatanpassad och långsiktigt hållbar 
dricksvattenförsörjning, spillvattenhantering och dagvattenhantering” 

 VA-försörjning utanför kommunalt verksamhetsområde, sista punkten 
bör ändras till: ”Vid utökning av verksamhetsområde ska hållbara, 
miljömässiga, sociala och ekonomiska konsekvenser bedömas”.  

Miljö- och byggnämnden anser att VA-policyn är genomarbetad och utgör en bra 
grund inför det fortsatta arbetet med kommunens VA-planering. 

Beskrivning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har lämnat över ett förslag till VA-policy till Miljö- och 
byggnämnden för yttrande.  

Tekniska förvaltningen har under hösten 2014 påbörjat arbetet med att ta fram en 
VA-plan. Syftet är att skapa en långsiktig och strategisk VA-planering för 
kommunens VA-försörjning. Som en del i det arbetet ingår att fastställa strategiska 
vägval/riktlinjer för hantering av olika frågor och prioriteringsgrunder i en VA-
policy. VA-policyn är sedan ett vikigt styrdokument i det fortsatta arbetet med VA-
planen. 

Miljö- och byggnämnden lämnar som synpunkt att förtydliga att även hållbara 
konsekvenser ska bedömas vid utökning av kommunalt verksamhetsområde. 
Huvudman för allmän VA-anläggningen behöver kontinuerligt arbeta med 
långsiktig planering av verksamheten så att denna är anpassad till gällande krav, 
samhällsutveckling, effektivitet och leveranssäkerhet. VA-försörjning i en kommun 
baseras på en vatteninfrastruktur som är ett mycket långsiktigt och skyddsvärt 
system att förvalta och förbättra. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-03-10 

 

För kännedom 
Tekniska förvaltningen 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 21 Heden 7:31; Tekniska förvaltningen med anmälan om 
vattenuttag vid Kusöns vattentäkt 
2014-1209-462 

Beslut 
Anmälan från tekniska förvaltningen om att använda fler råvattenbrunnar än två vid 
Kusöns vattentäkt för närvarande inte föranleder några ytterligare åtgärder. 

Miljö- och byggnämnden vill uppmärksamma tekniska förvaltningen att ansökan 
om tillstånd för vattenuttag enligt miljöbalkens 11 kapitel är en förutsättning för 
den fortsatta verksamheten. 

Beskrivning av ärendet 
Bodens kommun har sedan 1998 tillstånd enligt miljöbalken för vattenuttag för 
dricksvattenproduktion på fastigheten Heden 7:31, belägen på Kusön.  
Vattendomen beviljar ett dygnsuttag av 9600 m3 ur två brunnar. 

Grundvattnet i de två ursprungliga råvattenbrunnarna har mycket hög järnhalt. 
Tekniska har tagit fram ett förslag om hur järnhalten i råvattnet kan minskas och 
där igenom uppnås en enklare och säkrare reningsprocess av vattnet. Förslaget 
innebär kortfattat att råvattenbrunnarnas djup minskas, vilket medför att mängden 
vatten som kan utvinnas blir mindre. För att kunna ta upp samma mängd vatten 
behövs således fler råvattenbrunnar. 
Tekniska förvaltningen, har nu lämnat in en anmälan om avsikt att använda tre 
råvattenbrunnar från månadsskiftet december/januari med samma dygnsuttag som 
beviljats i vattendomen.  Målsättningen är att lämna in en ny ansökan om 
vattenuttag enligt miljöbalken till mark- och miljödomstolen under 2015. Denna 
anmälan skulle omfatta både ett större dygnsuttag samt ett ökat antal uttagsbrunnar. 

Skäl för beslut 
Miljö- och byggnämnden konstaterar att agerande enligt anmälan innebär en ändring från 
gällande vattendom, där det står att uttag får göras ur två råvattenbrunnar.  

Miljö- och byggnämnden bedömer att ändringen bör kunna godtas under 
förutsättningen att uttagsvolymen inte överskrids, samt att de nya brunnars 
placering inte avviker från det fastställda brunnsområdet. 

Eftersom ändringen trots allt kan vara av betydelse för grundvattenströmmarna 
måste dock nämnden understryka att det är mycket viktigt att ansökan om nytt 
vattenuttag kommer till stånd. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-02-04 

___________________ 
För kännedom: Tekniska förvaltningen och samhällsbyggnadskontoret 
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§ 22 Heden 8:6; Avverkning inom Kusöns vattenskyddsområde 
2015-015-422 

Beslut 
1. Ärendet återremitteras för ytterligare beredning.   

2. Med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken och med hänvisning till 
Vattenskyddsområde och tillhörande föreskrifter för Kusöns grundvattentäkt, 
beslutade av Länsstyrelsen 2010-11-29 dnr 513-144-08 förbjuder miljö- och 
byggnämnden avverkningen i avvaktan på nämndens slutgiltiga beslut.  

Beskrivning av ärendet 
Mats Nilsson, Billerud Korsnäs Skog & Industri AB, har lämnat in en anmälan om 
avverkning inom Kusöns vattenskyddsområde på fastigheten  

. Avverkningen är en föryngrings-
avverkning av 4 hektar skog. 

Avverkningen planeras att ske på frusen mark februari-mars 2015. Markskonare 
ska användas vid för att minska överfart vid några grunda diken. Jordarten uppges 
vara morän. Arbetsmaskinerna är en skördare och en skotare och tankningen sker 
från en mobil farmartank som ställs upp i närheten.  

Av anmälan framgår att markberedningen efter avverkning inte är beslutad ännu. 
Det ska inte ske någon användning av bekämpningsmedel, gödsling eller kalkning. 
Det ska heller inte anläggas några nya vägar eller diken. På bifogad karta över 
aktuella området framgår även placering av upplag och tankning. 

Miljö- och byggnämnden anser att kommunen ska ta initiativ för att lösa in mark 
som ingår i Kusöns vattenskyddsområde.   

Kommunens vattentäkt på Kusön är ovärderlig och helt oersättlig, eftersom den 
uppvisar både god kapacitet och bra kvalitet. Kommunen har investerat tid och 
pengar i anläggandet och pågående drift av dricksvattenproduktionen, och genom 
markägande får kommunen rådighet över eventuella verksamheter.  

Dricksvatten är avgörande för kommunens framtid, och det är angeläget att tydligt 
ta ställning för att skydda vattentäkten. Tidigare har principen varit att se hela 
Kusön som ett vattenskyddsområde. 

Yrkanden 
Bo Hultin (M) föreslår att ärendet återremitteras för ytterligare beredning. 

Mötet ajourneras mellan klockan16:07-16.24. 
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§ 22 forts 

Yrkanden efter ajournering 
Lars Nilsson (S) föreslår att ärendet återremitteras för ytterligare beredning samt att 
miljö- och byggnämnden lämnar ett förbud till avverkningen i avvaktan på 
nämndens slutgiltiga beslut.  

Ordföranden finner att miljö- och byggnämnden beslutar enligt Lars Nilssons (S) 
förslag. 

Information 
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Norrbottens län, se bilaga. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-03-11, med bilagor 

 

För kännedom 
 

Samhällsbyggnadskontoret 
Tekniska förvaltningen 
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§ 23 Nya riktlinjer för små avloppsanordningar 
2015-148-424 

Beslut 
Nya riktlinjer för små avloppsanordningar i Bodens kommun antas, att gälla från och 
med 2015-04-01.  

Beskrivning av ärendet 
I arbetet med nuvarande riktlinjer för små avloppsanordningar, antagna av miljö 
och byggnämnden 2012-06-12 § 46, har det framkommit att justeringar behöver 
göras för att bättre stämma överrens med dagens praxis vid prövning och tillsyn av 
små avloppsanordningar. 

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram nya riktlinjer för små avloppsanordningar 
i Bodens kommun. Riktlinjerna följer Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 
2006:7) och prejudicerande domar från Mark- och miljööverdomstolen. 

Nya riktlinjerna är anpassade så att verksamhetsutövare och entreprenörer lätt kan 
tillgodogöra sig innehållet.  

Beslutet tas med stöd av 
Miljöbalken 9 kap. och förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet samt 
naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:7) om små avloppsanordningar för 
hushållsspillvatten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-02-25 
Förslag till nya riktlinjer för små avloppsanordningar 

 

För kännedom 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 24 ; Urinseparerande torrtoalett med 
latrinkompost i Brännberg 
2014-870-424 

Beslut 
Med stöd av 26 kap. 9 § och 2 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) samt med 
hänvisning till 3 § Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 
(2004-04-26) beslutas om föreläggande med försiktighetsmått för att anlägga och 
driva urinseparerande torrtoalett med latrinkompostering på fastigheten 

.  

Beslutet är förenat med följande försiktighetsmått: 

1. Latrinkompostens samtliga ingående delar ska anläggas minst 4,5 meter från 
närmaste fastighetsgräns.  

2. Latrinkomposten ska placeras helt ovan mark på den egna fastigheten.  

3. Latrinkomposten ska placeras så att direkt solljus undviks 

4. Ändringar i utförandet av latrinkomposten jämfört med vad som angivits i 
anmälan eller villkoren, ska ske i samråd med miljö- och byggnämnden och nya 
alternativt kompletterande handlingar ska inlämnas till miljö- och 
byggnämnden för godkännande innan utförandet får ske. 

5. Latrinkomposten ska vara utförd i tåligt och tätt material, dock ej impregnerat 
virke. 

6. Latrinkomposten ska vara helt tät med undantag från ventilationsöppningar.  

7. Ventilationsöppningar ska förses med insektsnät eller motsvarande 
skadedjursskydd. 

8. Ventilationsöppningar ska placeras så att smält- eller regnvatten inte kan 
belasta komposten. 

9. Latrinkomposten ska förses med tätslutande lock med droppkant 

10. Latrinkomposten ska anläggas med minst två separata behållare/fack med en 
volym på vardera minst 350 liter. Om matavfall ska samkomposteras med 
latrinen, ska behållarnas volym uppgå till minst 500 liter vardera.  

11. Komposteringen ska ske växelvis i minst två steg och latrin ska komposteras 
minst två år efter senaste påfyllningstillfället innan det används som 
gödningsmedel på fastigheten. 

12. Latrinkomposten ska i övrigt anordnas, fortlöpande kontrolleras och skötas så 
att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 

13. Gödsling med urin på fastigheten får endast ske på bevuxen markyta t.ex. 
trädgårdsland under perioden 15 maj till 15 september 
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§ 24 forts 
14. För fem personer ska uppsamlad urin från ett år spridas på en yta om minst  

250 m2 

Handläggning av anmälan är avgiftsbelagd med en fast avgift på 798 kronor enligt 
taxa antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19, § 172, rev. 2014-04-07 § 32 . 
Faktura skickas separat. 

Beskrivning av ärendet 
Sommaren 2013 genomförde miljö- och byggnämnden en inventering av tekniska 
förvaltningens föreslagna vattenskyddsområde för Brännbergs grundvattentäkt.  
Vid en inspektion, 2014-06-13, på fastigheten  framkom bl.a. att 
det på fastigheten finns två torrtoaletter som båda separerar urin. Urinen späds med 
vatten och används som gödningsmedel på fastigheten. Latrin från torrtoaletterna 
komposteras på fastigheten.  
 

 har till miljö- och 
byggnämnden 2014-07-22 lämnat in en anmälan att kompostera latrin på 
fastigheten . Av anmälan framgår att latrin ska komposteras i tre 
steg och att urin ska tas om hand för gödsling i trädgården på fastigheten.  

Skäl för beslut 
Anläggningen kommer att utföras inom yttre skyddszon enligt gällande föreskrifter 
för Brännbergs grundvattentäkt (1984-08-30). Avståndet från grundvattentäkten till 
fastigheten  är cirka 130 meter. 

För att eliminera risken för förorening av grundvattnet är det viktigt att 
latrinkomposten utförs helt tät nedtill. Ventilationsöppningar ska placeras så att 
lakvatten från komposten inte kan läka ut och så att regn- och smältvatten inte kan 
belasta komposten. Vidare ska ventilationsöppningar förses med insektsnät för att 
förhindra att skadedjur kan ta sig in i komposten. 

Det är helt nödvändigt att komposten får vila minst 2 år för att uppnå tillräcklig 
hygienisering och därmed minimera smittorisken innan det används som 
gödningsmedel på fastigheten. 

Vid påfyllning i komposten bör latrinen blandas ut med kolhaltigt material (t.ex. 
spån, torvströ och torra löv) för att uppnå en god kol/kvävekvot. Komposten bör 
även röras om regelbundet för att uppnå tillräcklig syresättning.  

Kompostbehållaren ska vidare vara placerad så att goda förhållanden i komposten 
uppnås, direkt solljus bör undvikas. 

Urin innehåller vanligtvis lite smittoämnen men är ändå inte att anses som ofarligt 
ut smittoskyddssynpunkt. Det är därför viktigt att gödsling med urin endast sker 
under växtperioden när växtlighet har möjlighet att ta upp vatten och 
näringsämnen. Därmed minimeras risken för olägenheter för människors hälsa. 
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§ 24 forts 
I och med att försiktighetsmåtten efterlevs bedömer miljö- och byggnämnden att 
föreslagen lösning är godtagbar och förenlig med miljöbalkens hänsynsregler. 

Information  
Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen i Norrbotten, se bilaga. 

Gödslar du dina grönsaksodlingar med urin, eller annat som ska ätas, bör det gå 
minst 1 månad mellan spridning av urin och skörd. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-02-25 

 

För genomförande 
 

För kännedom 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 25 Revidering av delegationsordning 
2013-440-003 

Beslut 
Ny delegationsordning för miljö- och byggnämndens fasställs, att gälla från och 
med 2015-04-01. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämndens delegationsordning antogs 2013-06-11, § 47, den 
reviderades senast 2014-01-30, § 8.  

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

Ett helt nytt avsnitt med delegationspunkter rörande alkohollagen har kommit till, 
detta på grund av att kommunfullmäktige beslutade i mars 2015 (i nämndens 
reglemente) att handläggningen av alkoholärenden flyttas från kommunstyrelsen 
till miljö- och byggnämnden. 

Beslutsunderlag 
Förslag till ny delegationsordning 

 

För kännedom 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 26 Nya riktlinjer för hantering av hästgödsel 
2014-063-458 

Beslut 
Nya riktlinjer för hantering av hästgödsel i Bodens kommun antas. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har reviderat gällande riktlinjer för hantering av 
hästgödsel i Bodens kommun antagen av miljö- och byggnämnden 2014-04-23, § 
25 och lämnat förslag på revidering. 

Syftet med riktlinjerna är främst att skapa en samlad bedömningsgrad till stöd 
miljö- och byggnämndens arbete. Målet är att minska riskerna för att olägenheter 
ska uppstå i samband med hästhållning. Vidare är syftet att lämna råd och 
upplysningar till de som håller hästar, vad som gäller för pågående och planerad 
hästhållning i Bodens kommun.  

Verksamhetsutövare och hästhållare har fått möjlighet att lämnat synpunkter på 
riktlinjerna.  

Beslutsunderlag 
Förslag till nya riktlinjer för hantering av hästgödsel 

 

För kännedom 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 27 Nytt vägnamn/adressområdesnamn, Södra Lillgärdan, 
Sävastön 

Beslut 
Nytt vägnamn/adressområdesnamn fastställs till Södra Lillgärdsvägen. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag på nytt vägnamn 
/adressområdesnamn för det nya området med småhustomter på Sävastön. Den nya 
vägen ansluter i båda ändar till Lillgärdsvägen och förslaget är Södra 
Lillgärdsvägen. 

 

För kännedom 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 28 Svartbyn 1:393, Förhandsbesked för nybyggnad av 
industribyggnad, Flygfältsvägen 
2015-072 

Beslut 
Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen, förklarar miljö- och 
byggnämnden att den sökta åtgärden kan tillåtas på redovisad plats. 

Avgiften för förhandsbeskedet är 4 713 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad industribyggnad på fastigheten 
Svartbyn l:393 (Flygfältsvägen 34) inom Bodens kommun. Byggnaden omfattar ca: 
4 700 m med en byggnadshöjd på ca: 4,5 meter och placeras i anslutning till 
befintliga byggnader (helikopterhangar) och avses nyttjas som datahall. 

Fastigheten omfattas av detaljplan 2582-P 13/5 laga kraft vunnen den 11 juli 2012. 

Planbestämmelse JK e130 f1 p1 =Industri och kontor. 

Största tillåtna sammanlagda byggnadsarea i förhållande fastighetsarean är 30 %. 

Ansökan om förhandsbesked följer gällande detaljplan. 

Miljö- och byggnämnden bedömer att nybyggnationen av industribyggnaden följer 
intentionerna i den gällande detaljplanen varför åtgärden får anses vara lämplig 
både i form av placering och utförande. 

Ansökan om förhandsbesked har granskats enligt 8 kap. plan- och bygglagen, PBL, 
med avseende på placering och lämplighet. 

Förhandsbeskedet upphör att gälla om inte bygglov för den sökta åtgärden har sökts 
inom två år. 

Miljö- och byggnämnden uppmanar sökande att inför en framtida bygglovprövning 
ta kontakt med nämnden för att, som det anges i detaljplanen, samordna fasadfärg 
och fasadmaterial på den nya byggnaden på ett lämpligt sätt till befintliga 
byggnader i omgivningen. 

Information  
Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen i Norrbotten, se bilaga. 

 

För kännedom 
KnC Hosting AB, Birger Jarlsgatan 33, 111 45 Stockholm 
Samhällsbyggnadskontoret 
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