
 

 

Miljö- och byggnämnden 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 
1(18) 

Sammanträdesdatum 
2016-02-02 

 
 

  
 
Plats och tid Kommunstyrelsesalen, 13.15 – 15.10 

Beslutande Ledamöter 
Lars Nilsson (S) 
Bo Hultin (M) 
Birgitta Rensfeldt (S) 
Karin Lindberg Jansson (V) 
Glenn Blom (S) 
Gösta Eriksson (MP) 
Anders Dahlquist (C)  
Göran Åström (SD)   
Jim Öhman (S) 

 Ersättare 
Elve Öhrvall (S) 
Christer Bergdahl (NS) 
Kjell Larsson (KD)  
Arne Gustafsson (SD) 

Övriga närvarande Tjänstemän 
Samhällsbyggnadschef Lars Andersson 
Nämndsekreterare Carola Fridh 
Miljöinspektörer Åsa Röshagen och Malin Svensson, bygginspektör Lars Viklund, 
livsmedelsinspektör Emma Lindström och alkoholhandläggare Sandra Schylander § 4 

Justerare Jim Öhman 

Justeringens plats och tid Miljö- och byggnämndens kansli 2016-02-02 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer 4 - 13 

 Carola Fridh  

 Ordförande 
  

 Lars Nilsson  

 Justerare 
  

 Jim Öhman   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag. 

Organ Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesdatum 2016-02-02 

Datum då anslaget sätts upp 2016-02-03 Datum då anslaget tas ned 2016-02-27 

Förvaringsplats för protokollet Miljö- och byggnämndens kansli 
 

Underskrift 
  

 Carola Fridh  
 

 



Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 
2(18) 

Sammanträdesdatum 
2016-02-02 

Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur 

Ärendelista 
§ 4 Information ................................................................................................ 3 
§ 5 Verksamhetsberättelse 2015 .................................................................... 4 
§ 6 Behovsutredning och tillsynsplan inom miljö och hälsoskyddsområdet

2016-2018................................................................................................. 5 
§ 7 Behovsutredning och plan för livsmedelskontrollen 2016-2018 ................. 6 
§ 8 Tillsynsplan för plan- och bygglagens verksamhetsområde 2016 .............. 7 
§ 9 Järnvägen 100:1; Bodens C bangårdsområde, Föreläggande om

avhjälpande åtgärder ................................................................................ 8 
§ 10 Sävast xx:xxx, Bygglov plank, xxxxxxxxxxxxx .......................................... 13 
§ 11 Biet 1; Nybyggnad av radhus A-K, förråd samt soprum ........................... 14 
§ 12 Redovisning av delegationsbeslut ........................................................... 16 
§ 13 Meddelanden och delgivningar ............................................................... 17 



 

Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 
3(18) 

Sammanträdesdatum 
2016-02-02 

 
 

  
 

 
Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur 
  

 

§ 4 Information 
 
Följande information godkändes och lades till handlingarna. 

• Samråd över detaljplan för Ägir 1, Prästholmen (KS 2015-495) 
 

• Samråd över detaljplan för Boden 56:36, Brogatan (KS 2015-685) 
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§ 5 Verksamhetsberättelse 2015 
2014-233-012 

Beslut 
Verksamhetsberättelsen för 2015 godkänns. 

Beskrivning av ärendet 
En verksamhetsberättelse för 2015 har upprättats.  

Verksamhetsberättelsen innehåller måluppfyllelse, en redogörelse över året som 
gått, en framtidsbedömning samt ekonomisk analys. 
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§ 6 Behovsutredning och tillsynsplan inom miljö och 
hälsoskyddsområdet 2016-2018 
2016-048-420 

Beslut 
Upprättad behovsutredning och tillsynsplan för tillsynen inom miljöbalkens 
område samt strålskyddslagen, lagen om foder och animaliska biprodukter, 
alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 
2016 – 2018 antas. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden är den operativa tillsynsmyndigheten för frågor inom 

− miljöbalken (1998:808) 

− strålskyddslagen (1988:220) 

− lagen om foder och animaliska biprodukter (2006:805) 

− alkohollagen (2010:1622) 

− tobakslagen (1993:581)  

− lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel  

− livsmedels- och foderlagstiftningen. 
Enligt 6 § miljötillsynsförordningen (2011:13) ska det finnas en utredning om 
tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. 
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. 

Varje år ska kommunen fastställa en plan för det kommande verksamhetsårets 
offentliga kontroll enligt 3 kap. 1 § Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna 
råd (SJVFS 2007:21) om offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter. 

 

 

För kännedom 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 7 Behovsutredning och plan för livsmedelskontrollen 2016-2018 
2016-049-460 

Beslut 
Upprättad kontrollplan för livsmedelskontroll 2015- 2017 antas. 

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

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram en plan för livsmedelskontrollen och 
den baseras på de krav som ställs på den behöriga myndigheten i EG-
förordningarna och i nationell lagstiftning. Samtliga av de kontroll- och 
tillsynsaktiviteter som finns med är av sådan karaktär att de behövs för att uppnå 
lagstiftningens krav på livsmedelskontroll.  

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

 

 

För kännedom 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 8 Tillsynsplan för plan- och bygglagens verksamhetsområde 
2016 
2016-017 

Beslut 
1. Upprättad tillsynsplan för plan- och bygglagens verksamhetsområde 2016 

antas 

2. Redovisad uppföljning av tillsynsverksamheten 2015 godkänns. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö och byggnämnden ska enligt 10 och 11 kap. plan- och bygglagen, PBL 
utöva tillsyn inom plan- och bygglagens område och ingripa i form av 
förelägganden och beslut om påföljder då det finns anledning att anta att någon 
inte följt bestämmelserna i lagen. 

 

 

För kännedom 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 9 Järnvägen 100:1; Bodens C bangårdsområde, 
Föreläggande om avhjälpande åtgärder 
2009-717-427 

Beslut 
Trafikverket, orgnr 202100-6297 föreläggs att vidta följande efterbehandlings-
åtgärder avseende förorenat område inom det gamla tankningsområdet vid 
verkstaden (område TC) på fastigheten Järnvägen 100:1 i Bodens kommun, 
Norrbottens län:  

1. Utföra en detaljerad undersökning av det förorenade området inom gamla 
tankningsområdet vid verkstaden (område TC) på fastigheten Järnvägen 
100:1. 

Den detaljerade undersökningen ska utföras i syfte att avgränsa föroreningar 
inför kommande avhjälpandeåtgärder vid området och utgöra underlag för val 
av efterbehandlingsmetod. 

Den detaljerade undersökningen ska påbörjas senast den 30 september 2016.  

2. Vidta avhjälpandeåtgärder av det förorenade området inom gamla 
tankningsområdet vid verkstaden (område TC) på fastigheten Järnvägen 
100:1. Avhjälpandeåtgärderna ska föregås av en anmälan till miljö- och 
byggnämnden enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd.  

Avhjälpandeåtgärderna inom det gamla tankningsområdet vid verkstaden 
(område TC) ska vara avslutade senast den 31 december 2019. 

Överklaga 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogat informationsblad 

Beskrivning av ärendet 
Inom Boden C bangårdsområde mellan Malmspåret och huvudspåret har 
miljögeotekniska undersökningar år 2009 visat på att det finns förorenade 
områden där avhjälpandeåtgärder (sanering) bör vidtas.  

Av de konstaterade förorenade områdena anser miljö- och byggnämnden det som 
mest lämpligt att avhjälpande åtgärder till att börja med vidtas i område TC 
(området vid gamla tankningsområdet vid lokverkstaden).  

Innan avhjälpande åtgärder genomförs är det nödvändigt att ytterligare avgränsa 
föroreningarna inom området genom en detaljerad markundersökning. 
Kommande avhjälpande åtgärder ska sedan enligt 28 § förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd anmälas till tillsynsmyndigheten. 

 



 

Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 
9(18) 

Sammanträdesdatum 
2016-02-02 

 
 

  
 

 
Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur 
  

 

Forts § 9 

Lagrum 
Beslutet är taget med stöd av 26 kap. 9, 21, 22 §§ och 10 kap. 2 och 4 §§ (lydelse 
före den 1 augusti 2007 ) miljöbalken, med hänvisning till 2 kap. 3, 7-9 §§ 
miljöbalken. 

Ärendet gäller föroreningar som uppkommit före 1 augusti 2007 varvid 
bestämmelserna i 10 kap. miljöbalken i deras lydelse före den 1 augusti 2007 ska 
tillämpas. 

Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken, ska verksamhetsutövare iaktta de begränsningar 
och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller 
motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet 
användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det 
finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

I 2 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att kraven på hänsyn gäller i den utsträckning 
det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt 
beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med 
kostnaderna för sådana åtgärder. 

Av 2 kap. 8-9 §§ miljöbalken framgår att skall alla som bedriver eller har bedrivit 
en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som medfört skada eller olägenhet för 
miljön ansvara till dess skadan eller olägenheten har upphört för att denna 
avhjälps i den omfattning det kan anses skäligt enligt 10 kap. I den mån det 
föreskrivs i denna balk kan i stället skyldighet att ersätta skadan eller olägenheten 
uppkomma. 

Enligt 10 kap. 1 § miljöbalken ska detta kapitel tillämpas på mark och 
vattenområden samt byggnader och anläggningar som är så förorenade att de kan 
medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Av 10 kap. 2 § miljöbalken framgår att den som bedriver eller har bedrivit en 
verksamhet eller vidtagit en åtgärd som har bidragit till föroreningen ansvarig för 
efterbehandling av ett förorenat område. 

Enligt 10 kap. 4 § miljöbalken innebär efterbehandlingsansvar att den ansvarige i 
skälig omfattning skall utföra eller bekosta de efterbehandlingsåtgärder som på 
grund av föroreningar behövs för att förebygga, hindra eller motverka att skada 
eller olägenhet uppstår för människors hälsa eller miljön. När ansvarets 
omfattning skall bestämmas skall det beaktas hur lång tid som förflutit sedan 
föroreningen ägde rum, vilken skyldighet den ansvarige har att förhindra framtida 
skadeverkningar och omständigheterna i övrigt. Om en verksamhetsutövare visar 
att han bidragit till föroreningarna endast i begränsad mån, skall även detta 
beaktas vid bedömningen av ansvarets omfattning.  
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Forts § 9 
Enligt 26 kap. 9 § miljöbalken får en meddela de förelägganden och förbud som 
behövs i ett enskilt fall för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra 
beslut som har meddelats med stöd av balken skall efterlevas. Ett föreläggande får 
enligt 14 § samma kapitel förenas med vite. 

Enligt 26 kap. 21 § miljöbalken får tillsynsmyndigheten förelägga den som 
bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om i 
denna balk eller i föreskrifter som meddelats med stöd av balken, att till 
myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. 
Detsamma gäller också för den som annars är skyldig att avhjälpa olägenheter 
från sådana verksamheter. 

Av 26 kap. 22 § miljöbalken framgår att den som bedriver verksamhet eller vidtar 
en åtgärd som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön 
eller den som annars är skyldig att avhjälpa olägenhet från sådan verksamhet är 
skyldig att utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar 
som behövs för tillsynen. Om det är lämpligare får tillsynsmyndigheten i stället 
besluta att en sådan undersökning ska utföras av någon annan och utse någon att 
göra undersökningen. Beslut om undersökning får förenas med förbud att överlåta 
den berörda fastigheten eller annan egendom till dess undersökningen är slutförd. 

Bedömning/Motivering 
Trafikverket och dess föregångare har bedrivit verksamhet inom Bodens 
bangårdsområde alltsedan 1890-talet. Under år 2009 genomfördes en 
miljögeoteknisk utredning motsvarande huvudstudie för Boden C 
bangårdsområde mellan Malmspåret och huvudspåret. Genom huvudstudien har 
förekommande föroreningar blivit kända och avgränsande och erfoderligt 
underlag har tagits fram för att kunna fatta beslut om eventuella åtgärder som ska 
minska hälso- och miljöriskerna inom området och omgivningen. 

Huvudstudien visar att föroreningsutbredningen inom området för Bodens 
bangård varierar, det finns delar som är kraftigt förorenade och andra delar som 
inte alls är förorenade. Förutom några mindre föroreningar påträffades tre särskilt 
förorenade områden: 

• Det gamla tankningsområdet vid lokverkstaden i norra delen av området 
(område TC) 

• Området vid acetylengasfabriken (område A) 

• Malmspårsdiket och Tvärdiket 
Av dessa tre förorenade områden anser miljö- och byggnämnden att det är mest 
lämpligt att börja med att vidta avhjälpandeåtgärder inom området vid gamla 
tankningsområdet vid lokverkstaden (område TC).  
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Forts § 9 
Förorenat området vid acetylengasfabriken (område A) är av sådan omfattning att 
det kan vara befogat med en förnyad ansvarsutredning; förorenat området vid 
Malmspårdiket och Tvärdiket ingår till viss del i det pågående arbetet med 
huvudstudien för fd. Nordbergs såg. 

Huvudstudien innehåller uppgifter om att minst tre större utsläpp av bränsle inom 
det gamla tankningsområdet vid verkstaden (område TC) har konstaterats, varav 
det senaste skedde 1988. Ärendet gäller således föroreningar som uppkommit före 
1 augusti 2007 varvid bestämmelserna i 10 kap. miljöbalken i deras lydelse före 
den 1 augusti 2007 ska tillämpas. 

Av huvudstudien framgår att i det gamla tankningsområdet vid lokverkstaden 
(område TC) finns jord med föroreningshalter över de generella riktvärdena inom 
ett område på ca 4 000 m2

 och i en volym av ca 3 000 m3. Av dessa överskrider ca 
1 000 m3

 föreslagna platsspecifika riktvärden. För att kunna vidta 
avhjälpandeåtgärder anser miljö- och byggnämnden att det är nödvändigt att 
ytterligare avgränsa föroreningarna inom området, varför nämnden förelägger att 
en detaljerad undersökning ska genomföras. Den detaljerade undersökningen ska 
således syfta till att avgränsa föroreningar inför kommande avhjälpandeåtgärder 
av området och utgöra underlag för val av efterbehandlingsmetod.  

Miljö- och byggnämnden anser det som lämpligt att den detaljerade 
undersökningen påbörjas senast den 30 september 2016, något slutdatum för 
undersökningen föreskrivs inte. Däremot föreskriver miljö- och byggnämnden att 
avhjälpandeåtgärderna ska vara avslutade till senast 31 december 2019. Miljö- 
och byggnämnden bedömer fyra år (år 2016-2019) som tillräckligt med tid för 
Trafikverket att ytterligare undersöka och avgränsa föroreningarna, planera samt 
vidta avhjälpandeåtgärder i området TC.  

Enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
är det förbjudet utan anmälan till tillsynsmyndigheten att vidta en 
avhjälpandeåtgärd med anledning av en föroreningsskada i ett mark- eller 
vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning enligt 10 kap. 
miljöbalken, om åtgärden kan medföra en ökad risk för spridning eller exponering 
av föroreningarna och denna risk inte bedöms som ringa. Miljö- och 
byggnämnden förelägger därför Trafikverket att innan avhjälpandeåtgärder av 
området vidtas ska anmälan enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd inlämnas till nämnden. Miljö- och byggnämnden kan komma att 
förelägga Trafikverket om åtgärder och försiktighetsmått för 
avhjälpandeåtgärderna med anledning av anmälan.  
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Forts § 9 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-01-21 
Boden C bangårdsområde, Miljögeoteknisk utredning motsvarande Huvudstudie, 
Tyréns (2009-10-09) 

 

 

För kännedom 
Trafikverket, Box 809, Avsett för Henrik Eriksson, 971 25 Luleå  
Länsstyrelsen i Norrbottens län, norrbotten@lansstyrelsen.se 
Samhällsbyggnadskontoret 

mailto:norrbotten@lansstyrelsen.se
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§ 10 Sävast xx:xx, Bygglov plank 
2015-787 

Beslut 
Ansökan om bygglov avslås med stöd av 2 kap. 6 § plan- och bygglagen, PBL. 

Överklaga 
Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogat informationsblad. 

Beskrivning av ärendet 
x xxxxx har inkommit med en ansökan om bygglov för uppförande av plank på 
fastigheten Sävast xx:xxx (xxxxxxx). Ansökan avser uppförande av ett tre meter 
högt plank 1 m från tomtgränsen mot fastigheten Sävast xx:xx. 

Ärendet har skickats till berörda sakägare för yttrande. Yttrande har inkommit 
från fastighetsägaren till Sävast xx:xxx. De anser att lov inte ska beviljas 
beroende på att plankets utformning och placering är olämplig. 

Bedömning 
Fastigheten omfattas av detaljplan 25-P 75/1 laga fastställd den 19 december 
1974. Planbestämmelse BFI = Fristående bostäder i ett plan. Största tillåtna 
sammanlagda byggnadsarean är 200 m2 per tomt. 

Miljö- och byggnämnden bedömer att plankets utformning och placering inte är 
lämplig då den skär av en betydande del av utsikten från fastigheten Sävast 
xx:xxx. Vidare skulle planket upplevas som en stor barriär mot omgivningen för 
berörd granne. Plankets placering ligger mitt i ett villaområde bestående av 
enbostadshus i en våning. Nämnden anser att uppförande av ett plank med 
föreslagen utformning skulle påverka omgivningen och den bebyggda miljön 
negativt. 

Med anledning av ovanstående avslås ansökan. 

Ansökan om bygglov har granskats enligt 8 kap. PBL, med avseende på 
placering, lämplighet, yttre utformning. 

För kännedom 
Fxxxxxxxx 
Fastighetsägare Sävast xx:xx 
Samhällsbyggnadskontoret 

Bilaga: Informationsblad ”Överklagande av miljö- och byggnämndens 
beslut” 

Meddelas: Fastighetsägare, Sävast x:xx 
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§ 11 Biet 1; Nybyggnad av radhus A-K, förråd samt soprum 
2015-784 

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). 

Utstakning av byggnaderna krävs i detta fall (10 kap. 26 § PBL). 

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

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. 

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

Avgiften för bygglovet är 165 782 kronor inklusive utstakning och 
nybyggnadskarta (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). 

Överklaga 
Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogat informationsblad. 

Beskrivning/bedömning 
Bygga Bostäder Entreprenad AB, Stockholm har lämnat in en ansökan om 
bygglov för nybyggnad av radhus A-K, förråd och soprum på fastigheten Biet 1 
(Gröngatan 2). 

Fastigheten omfattas av detaljplan 2582-P15/7 laga kraft vunnen den 10 april 
2015. Planbestämmelse B, e2, e3, e4, f1  = Bostäder. e1 = Rad, kedjehus, parhus . 
Högst två våningar minsta fastighetsarea är 300 m2. Största byggnadsarea är 30 % 
av fastighetsarean. e2 = Friliggande hus. Högst två våningar. Minsta fastighetsarea 
1000 m 2. Största byggnadsarea 25 % av fastighetsarean. Huvudbyggnad ska 
placeras minst 4 meter från tomtgränsen. e3 = Flerbostadshus. Högst fyra 
våningar. Största byggnadsarea är 500 m2 per byggnad. e4 = Flerbostadshus. 
Högst tre våningar. Största byggnadsarea är 500 m2 per byggnad. e5 25 = Största 
byggnadsarea i procent av fastighetsarea. f1 = Ny bebyggelse ska exteriört 
utformas med hänsyn till karaktärsdrag hos bebyggelsen i omgivningen. 

Bygglovansökan följer gällande detaljplan. 

Ansökan om bygglov har granskats enligt 8 kap. PBL, med avseende på 
placering, lämplighet, yttre utformning och användning. 
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Forts § 11 

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

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

Vid samrådet ska upprättad kontrollplan fastställas, tidpunkt för utstakning 
bestämmas, 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). 

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

 

För kännedom 
Bygga Bostäder Entreprenad AB, Stockholm 
Kontrollansvarig 
Samhällsbyggnadskontoret 
 
Bilagor: 
Kallelse till tekniskt samråd 
Informationsblad ”Överklagande av miljö- och byggnämndens beslut” 
 
Meddelas: Fastighetsägare, Myran 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Getingen 5, 6, 7, 16.  
Humlan 5. Sländan 8, 9. 
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§ 12 Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Redovisade delegationsbeslut för perioden 2015-12-05—2016-01-24 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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§ 13 Meddelanden och delgivningar 

Beslut 
Redovisade meddelanden och delgivningar läggs till handlingarna. 
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