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Studiebesök på avloppsreningsverket 
Information av BUAB på ING 3/AF1 
Besök på PON 
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§ 35  Meddelanden och delgivningar  
 

Beslut  
Meddelandena och delgivningarna läggs till handlingarna. 
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§ 36  Delegationsbeslut  
 

Beslut  
Delegationsbesluten läggs till handlingarna. 

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

Miljötillsyn 
Livsmedelskontroll 
Övriga yttranden och tillstånd  
Bygglov 
Kontrollplaner 

______________  
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§ 37 Information - delårsrapport 
 

Beslut  
Informationen läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Verksamhetsberättelse 2014-01-01-04-30, bilaga. 

_________________ 
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§ 38    SBK-rapport  
 

Beslut  
SBK-rapporten läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat en rapport för maj. 

 

______________   
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§ 39  Erikslund 11:4, Fagernäs förskola, Erikslundsgatan.            
         Föreläggande vid vite att åtgärda brister i   
         livsmedelsverksamheten 

2014-346-465 

Beslut 
 
Miljö- och byggnämnden förelägger Utbildningsnämnden, Bodens kommun, 
961 86 BODEN med organisationsnummer 212000-2767, att på 
livsmedelverksamheten Fagernäs förskola Erikslundsgatan 6 på fastigheten 
Erikslund 11:4, senast den 1 september 2014: 

• Vidta åtgärder för att säkerställa att arbetskläder förvaras på sådant 
sätt att de hålls rena.  

Föreläggandet förenas med vite om 10.000 kronor som utdöms om bristerna 
inte är åtgärdade senast den 1 september 2014.  

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

Beskrivning av ärendet 
 
Tidigare inspektionsbesök  
Miljö- och byggnämnden genomförde den 4 februari 2011 ett ordinarie 
kontrollbesök på Fagernäs förskola Erikslundgatan 6. Vid besöket 
konstaterades att arbetskläder inte förvarades åtskilt från privata kläder. 
Nämnden uppmanade i kontrollrapporten att ovanstående avvikelser bör 
åtgärdas så snart som möjligt.  

Miljö- och byggnämnden genomförde den 18 oktober 2012 ett ordinarie 
kontrollbesök på Fagernäs förskola Erikslundgatan 6. Vid kontrollen 
förvarades arbetskläder fortfarande inte åtskilt från privata kläder.  
 

Föreläggande 
Miljö- och byggnämnden beslutade den 1 november 2012 att förelägga 
verksamheten att vidta åtgärder för att säkerställa att arbetskläder förvaras på 
sådant sätt att de hålls rena.  

Bedömning 
Med anledning av att arbetskläder inte förvarades på sådant sätt att de hålls 
rena på Fagernäs förskola Erikslundsgatan 6 bedömde Miljö- och 
byggnämnden det motiverat med ett föreläggande att åtgärda brister i 
livsmedelsverksamheten.  
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Inspektionsbesök år 2014 
Den 7 april 2014 följde Miljö- och byggnämnden upp föreläggandet med 
dnr: 909-2012-465. Vid inspektionsbesöket kunde det konstateras att 
verksamheten inte hade vidtagit åtgärder för att säkerställa att arbetskläder 
förvaras på sådant sätt att de hålls rena. Från kontrollrapporten daterat den 7 
april 2014 framgick att Miljö- och byggnämnden kan komma att förelägga 
verksamheten vid vite med anledning av de kvarstående bristerna om 
underhåll. Kontrollrapporten skickades tillsammans med ett 
delgivningskvitto.  

Skäl för beslut 
Miljö- och byggnämnden har vid inspektionsbesöket konstaterat att 
Utbildningsnämnden har brutit mot nämndens föreläggande daterat den 1 
november 2012 om att vidta åtgärder för att säkerställa att arbetskläder 
förvaras på sådant sätt att de hålls rena 

Därmed beslutar Miljö- och byggnämnden att förelägga 
Utbildningsnämnden med vite om 10 000 kronor som utdöms om bristerna 
inte är åtgärdade senast den 1 september 2014.  

Bedömning 
Beslutet grundar sig på följande: 
 
Med anledning av kvarstående brister om att säkerställa att arbetskläder 
förvaras på sådant sätt att de hålls rena på Fagernäs förskola Erikslundsgatan 
6 bedömer Miljö- och byggnämnden det motiverat med ett föreläggande att 
åtgärda brister i livsmedelsverksamheten. 

En livsmedelsverksamhet ska säkerställa att personal som arbetar i 
livsmedelslokalen inte förorenar livsmedel. För att säkerställa detta ska 
arbetskläder förvaras på sådant sätt att de hålls rena. När arbetskläder 
förvaras med privata kläder finns risk att de smutsat ner eller att t.ex. hår från 
husdjur hamnar på arbetskläderna.  

Med ovanstående bedömer Miljö- och byggnämnden det välmotiverat att 
meddela ett föreläggande. 

Lagrum 

• Europarlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2204 av 
den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa 
kontrollen och efterlevnaden av foder- och 
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och 
djurskydd artikel 54 punkt 1 och 2h. 
 

• Livsmedelslag (2006:804) 22 och 23 §§ 
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• Europarlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 
januari 2002 om allmänna principer och krav för 
livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller 
livsmedelssäkerhet kap II avsnitt 4 artikel 14 punkt 1 och 2. 

• Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 
29 april 2004 om livsmedelshygien kapitel II artikel 4 punkt 3a samt 
bilaga II kapitel 1 punkt 2c och 9. 
 

Övrigt  
 
Miljö- och byggnämnden har informerat livsmedelsföretagaren i 
kontrollrapporten om att det kan komma bli aktuellt att vidta administrativa 
åtgärder pga. bristande efterlevnad av lagstiftningen med ett eventuellt 
föreläggande med vite.  
 
Livsmedelsföretagaren har den 8 april 2014 skrivit på det medskickade 
delgivningskvittot och därmed bekräftat att underrättelse har skett. Detta 
innebär att Utbildningsnämnden har fått ta del av uppgifter som är av 
betydelse för ärendet. Utbildningsnämnden har även fått möjlighet att yttra 
sig över innehållet i kontrollrapporten. 
 
Något yttrande avseende kontrollrapporten har inte inkommit till Miljö- och 
byggnämnden.  
 
________________  
 
För genomförande  
Utbildningsnämnden 

 

 

Bilagor 
Hur man överklagar  
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§ 40  Havsträsk 1:2. Swerock AB. Beslut om nedsättning av  
         tillsynsavgift för 2014 

2012-156-427 

Beslut  
Med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken och § 22 i den av kommunfullmäktige,  
19 december 2011 § 172, beslutade taxan om avgifter för prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken, beslutar Miljö- och byggnämnden att nedsätta er 
tillsynsavgift för 2014 till 23 940 kr, enligt bilaga 1. 

Skäl för beslut 
Ni bedriver miljöfarlig verksamhet på fastigheten Havsträsk 1:2, enligt 
Länsstyrelsen i Norrbottens läns beslut daterat 2007-08-24. Beslutet avser en 
anläggning med verksamheter klassade i enlighet med gällande tillstånd. 
Enligt § 22 i den av kommunfullmäktige beslutade taxan daterad 19 
december 2011 § 172 om avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken, kan den årliga avgiften nedsättas om det finns särskilda skäl. 
Efter att bolaget varit i kontakt med miljö- och byggnämnden angående 
årsavgifterna beslutar nämnden att nedsätta timfaktorn som anges i 
nämndens tidigare beslut daterat 2012-02-23 från 70 timmar till 30 timmar. 
Detta efter förnyad genomgång av den tillsynstid som nämnden avser att 
utföra på verksamhetens omfattning. 

Miljö- och byggnämnden avser att se över taxan under 2014 och kan komma 
att skicka ut nya beslut om årliga avgifter för tillsyn av verksamheten.  

I egenskap av den som bedriver verksamheten är Swerock AB 
betalningsansvarig enligt taxan. 

_________________ 

 
Delges 
Swerock AB, Box 3035, 903 02 Umeå 

 
Bilagor 
Utdrag ur klassificerings- och avgiftsunderlag  
Hur man överklagar  
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Bilaga 1 
 

Tillsynsavgift 
Kommunfullmäktige har genom beslut den 19 december 2011 § 172 
fastställt avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Avgiftens 
storlek är lika med produkten av timtaxan 798 kr, fr.o.m. 1 januari 2014, 
multiplicerat med timfaktorn för respektive verksamhet. För den 
verksamhet som bedrivs vid anläggningen ska följande timfaktor gälla. 
    

Avgiftsgrupp Beskrivning Timfaktor Avgift 

10.20-2 Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven 
mängd.  

30 23 940 

 
Enligt 18 § i Taxa inom Miljöbalkens område gäller "Om en fabrik, 
anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga verksamheter 
enligt taxebilaga 2 skall full avgift betalas för den punkt som medför den 
högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som 
anges för de övriga verksamheterna." 
 
För Swerock AB innebär det att tillsynsavgiften för 2014 blir 23 940 
kronor. 
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§ 41  Heden 11:9, Swerock AB. Beslut om nedsättning av  
         tillsynsavgiften för 2014. 

2012-154-427 

Beslut  
 
Med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken och § 22 i den av kommunfullmäktige,  
19 december 2011 § 172, beslutade taxan om avgifter för prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken, beslutar Miljö- och byggnämnden att nedsätta er 
tillsynsavgift för 2014 till 30 923 kr, enligt bilaga 1. 

 

Skäl för beslut 
Ni bedriver miljöfarlig verksamhet på fastigheten Heden 11:9, enligt 
Länsstyrelsen i Norrbottens läns beslut daterat 2013-04-25. Beslutet avser en 
anläggning med verksamheter klassade i enlighet med gällande tillstånd. 
Enligt § 22 i den av kommunfullmäktige beslutade taxan daterad 19 
december 2011 § 172 om avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken, kan den årliga avgiften nedsättas om det finns särskilda skäl. 
Efter att bolaget varit i kontakt med miljö- och byggnämnden angående 
årsavgifterna beslutar nämnden att nedsätta timfaktorn som anges i ert beslut 
daterat 2012-02-23 från 59 timmar till 39 timmar. Detta efter förnyad 
genomgång av den tillsynstid som nämnden avser att utföra på 
verksamhetens omfattning. 

Miljö- och byggnämnden avser att se över taxan under 2014 och kan komma 
att skicka ut nya beslut om årliga avgifter för tillsyn.  

I egenskap av den som bedriver verksamheten är Swerock AB 
betalningsansvarig enligt taxan. 

________________  

 

Delges 
Swerock AB, Box 3035, 903 02 Umeå 
 
Bilagor 
Utdrag ur klassificerings- och avgiftsunderlag  
Hur man överklagar  
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Bilaga  

 

Tillsynsavgift 
Kommunfullmäktige har genom beslut den 19 december 2011 § 172 
fastställt avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Avgiftens 
storlek är lika med produkten av timtaxan 798 kr, fr.o.m. 1 januari 2014, 
multiplicerat med timfaktorn för respektive verksamhet. För den 
verksamhet som bedrivs vid anläggningen ska följande timfaktor gälla. 
 

Avgiftsgrupp Beskrivning Timfaktor Avgift 

10.20-4 Mer än 50 000 ton tillståndsgiven 
mängd. 

30 23 940 

10.50 Se klassningskod 8 6 384 

90.110-2 Högst 5 000 ton avfall per år. 15 11 970 

90.40 Se klassningskod 12 9 576 

 
Enligt 18 § i Taxa inom Miljöbalkens område gäller "Om en fabrik, 
anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga verksamheter 
enligt taxebilaga 2 skall full avgift betalas för den punkt som medför den 
högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som 
anges för de övriga verksamheterna." 
 
För Swerock AB innebär det att tillsynsavgiften för 2014 blir 30 923 
kronor. 
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§ 42  Rasmyran 1:47, SwerockAB. Beslut om nedsättning av  
         tillsynsavgiften för 2014  

2012-150-427 

Beslut 
 
Med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken och § 22 i den av kommunfullmäktige,  
19 december 2011 § 172, beslutade taxan om avgifter för prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken, beslutar Miljö- och byggnämnden att nedsätta er 
tillsynsavgift för 2014 till 25 536 kr, enligt bilaga 1. 

Skäl för beslut 
Ni bedriver miljöfarlig verksamhet på fastigheten Rasmyran 1:47, enligt 
Länsstyrelsen i Norrbottens läns beslut daterat 2011-05-11. Beslutet avser en 
anläggning med verksamheter klassade i enlighet med gällande tillstånd. 
Enligt § 22 i den av kommunfullmäktige beslutade taxan daterad 19 
december 2011 § 172 om avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken, kan den årliga avgiften nedsättas om det finns särskilda skäl. 
Efter att bolaget varit i kontakt med miljö- och byggnämnden angående 
årsavgifterna beslutar nämnden att nedsätta timfaktorn som anges i ert beslut 
daterat 2012-02-23 från 72 timmar till 32 timmar. Detta efter förnyad 
genomgång av den tillsynstid som nämnden avser att utföra på 
verksamhetens omfattning. 

Miljö- och byggnämnden avser att se över taxan under 2014 och kan komma 
att skicka ut nya beslut om årliga avgifter för tillsyn.  

I egenskap av den som bedriver verksamheten är Swerock AB 
betalningsansvarig enligt taxan. 

_______________  

 
Delges 
Swerock AB, Box 3035, 903 02 Umeå 
 

Bilagor 
Utdrag ur klassificerings- och avgiftsunderlag  
Hur man överklagar  
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Bilaga 

Tillsynsavgift 
Kommunfullmäktige har genom beslut den 19 december 2011 § 172 
fastställt avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Avgiftens 
storlek är lika med produkten av timtaxan 798 kr, fr.o.m. 1 januari 2014, 
multiplicerat med timfaktorn för respektive verksamhet. För den 
verksamhet som bedrivs vid anläggningen ska följande timfaktor gälla.
    
Avgiftsgrupp Beskrivning Timfaktor Avgift 

10.20-2 Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven 
mängd.  

30 23 940 

10.50 Se klassningskod 8 6 384 

 
 
Enligt 18 § i Taxa inom Miljöbalkens område gäller "Om en fabrik, 
anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga verksamheter 
enligt taxebilaga 2 skall full avgift betalas för den punkt som medför den 
högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som 
anges för de övriga verksamheterna." 
 
För Swerock AB innebär det att tillsynsavgiften för 2014 blir 25 536 
kronor. 
 
 
 
 

 



 

Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 
17(33) 

Sammanträdesdatum 
2014-06-10 

 
 

  
 

 
Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur 
  

 

§ 43  xxxx: Byggsanktionsavgift för påbörjande  
         av åtgärd innan bygglov beslutats och startbesked   
         meddelats för nybyggnad av rötgastank och gasklocka 

MBN 2014-077 

Beslut  
 

Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen, PBL, påförs Bodens 
kommuns tekniska förvaltnings va-avdelning en byggsanktionsavgift om 
235 098  kronor i enlighet med 9 kap. 12-13§§, plan- och byggförordningen, 
PBF.  
Förutom uppförda byggnadsverk har ombyggnationer som påverkar 
byggnadens brandskydd utförts i anläggningens källarplan, 
gasbehandlingsrum. Dessa arbeten är anmälningspliktiga enligt 6 kap. 5 § 
punkt 6 i plan- och byggförordningen varför en sanktionsarea på 18 m2 
fastställs för åtgärden. 
Avgiften ska betalas till Bodens kommun inom två månader efter det att 
beslutet delgetts den avgiftsskyldige. En faktura kommer att skickas ut 
separat.  
 
ÄRENDE 
Xxx har innan bygglov beviljats, tekniskt samråd genomförts och startbesked 
meddelats påbörjat nybyggnad av rötgastank och gasklocka samt 
ombyggnationer av gasbehandlingsrum i befintlig anläggning på fastigheten 
xxx i Bodens kommun. 
 
 
BESTÄMMELSER 
Plan- och bygglagen, PBL 10 kap. 3 § anger att en åtgärd inte får påbörjas 
innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked om åtgärden kräver bygglov 
eller anmälan. 
 
Enligt 11 kap. 51 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut 
om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. i samma lagstiftning. 
Avgiftens storlek framgår av 9 kap. plan- och byggförordningen (SFS 
2011:338). En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har 
skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.  
 
BEDÖMNING 
Miljö- och byggnämnden bedömer att uppförandet av rötgastank och 
gasklocka är bygglovpliktig och att ombyggnationerna som påverkar 
brandskyddet i befintlig anläggning är anmälningspliktig.  
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Miljö- och byggnämnden bedömer att en byggsanktionsavgift om 235 098  kronor  
(5,0 prisbasbelopp + ( 0,25prisbasbelopp + 0,0025 prisbasbelopp för berörd 
sanktionsarean)) ska tas ut för vidtagna åtgärder med anledning av att byggprojektet 
startats upp innan bygglov beviljats, tekniskt samråd genomförts och startbesked 
meddelats. 
 
 
_____________  
 
Delges 
 
xxxx 
 
 
UPPLYSNINGAR 
Detta beslut kan överklagas, se bifogade anvisningar. 
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§ 44  xxx; Nybyggnad av rötgastank och  
         gasklocka samt ändring i befintlig byggnad  

MBN 2014-077 

Beslut  
Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL. 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig enligt 10 kap. 9 § plan- 
och bygglagen, PBL. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: Jan 
Kangas, Västra varvsgatan 11, 973 24 Luleå. 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. 
Byggnaden/anordningen/anläggningen får inte tas i bruk innan ett slutbesked 
har meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL. 
Avgiften för bygglovet är 18 022 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). 

Beskrivning av ärende 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av rötgastank och gasklocka samt 
ändring i befintlig anläggning på fastigheten xxx inom Bodens kommun har 
inkommit från xxx. 

Bakgrund/bedömning 
Fastigheten omfattas av detaljplan 25-P 80/72 (fd stadsplan) fastställd av 
länsstyrelsen i norrbottens län den 24 november 1980.  
Planbestämmelse A = Allmänt ändamål, högsta byggnadshöjd 18 meter. 
Bygglovansökan följer gällande detaljplan. 
Ansökan om bygglov har granskats enligt 8 kap. PBL, med avseende på 
placering, lämplighet, yttre utformning och användning. 
 Tekniskt samråd 
Tekniskt samråd ska hållas enligt 10 kap. 14 § plan- och bygglagen, PBL. 
Byggherren uppmanas att ta kontakt med miljö- och byggnämnden för 
fastställande av tidpunkt för samrådet. 
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. 
 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/Anläggningen får inte tas i bruk innan ett slutbesked har 
meddelats (10 kap. 4 § PBL). 
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Tas byggnaden/anläggningen 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. 
Eftersom åtgärden påbörjats utan att bygglov beslutats och startbesked 
meddelats kommer miljö- och byggnämnden i ett särskilt ärende att ta 
ställning till beslut om sanktionsavgifter enligt plan- och byggförordningen 
(9 kap. 20 § PBF). 
 
Beslut tagna i ärendet kan överklagas hos Länsstyrelsen i Norrbottens län, se 
bifogat informationsblad. 
 

 
 
För genomförande 
xxxx 

Delges: 
Räddningstjänsten    
Kontrollansvarig 
Bygginspektör 
 
 

Bilaga: Informationsblad ”Överklagande av miljö- och byggnämndens 
beslut 
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§ 45  xxx: Nybyggnad av maskinhall 
MBN 2014-088 

Beslut  
 
Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § 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:  
Pontus Johansson, Parallellvägen 7, 97251 Luleå. 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. 
Byggnaden får inte tas i bruk innan ett slutbesked har meddelats enligt 10 
kap. 4 § PBL. 
Avgiften för bygglovet är 29 040 kronor inklusive utstakning (i enlighet med 
taxa fastställd av kommunfullmäktige). 
 
ÄRENDE 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av maskinhall på fastigheten xxx inom 
Bodens kommun. 
 
BAKGRUND/BEDÖMNING 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser, varför 
berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan (9 kap. 25 § 
PBL). 
Av inkomna yttranden framgår att ingen har något att erinra mot ett 
beviljande av bygglov. 
 
Ansökan om bygglov har granskats enligt 2 kap PBL med avseende på bl.a. 
omgivningspåverkan och 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). 
 
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.  
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Sökande ska ta kontakt miljö- och byggnämnden senast 4 veckor innan 
byggnationen påbörjas, för att bestämma tid för tekniskt samråd. 
Påbörjas åtgärden innan ett startbesked har lämnats utgår en sanktionsavgift 
enligt plan- och byggförordningen (9 kap. 20 § PBF). 

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. 
 
Byggnadens läge ska i detta fall stakas ut av miljö- och byggnämnden. 
Beställning av utstakning måste ske till nämnden senast två veckor innan 
byggnationen kommer att påbörjas. 
 
Detta beslut kan överklagas. 
 
________________   
 
För  genomförande  
xxx 

Delges: 
Bygginspektör 
Sakägarna 
 

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

 Yttranden från xxxx 
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§ 46  xxxx; Byggsanktionsavgift för påbörjande av  
         åtgärd innan startbesked meddelat för tillbyggnad av  
         skogskapellet 

MBN 2014-041 

Beslut  
 
Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen, PBL, påförs xxx en 
byggsanktionsavgift på 67 932 kronor i enlighet med  9 kap. 7 §, punkt 4,  plan- och 
byggförordningen, PBF.  
Avgiften ska betalas till Bodens kommun inom två månader efter det att beslutet 
delgetts den avgiftsskyldige. En faktura kommer att skickas ut separat.  
 
 
ÄRENDE 
xxx har genom delegationsbeslut daterat 2014-04-04 beviljats bygglov för 
tillbyggnad av xxxx på fastigheten xxx. I beslut om bygglov anges att åtgärden inte 
får påbörjas innan miljö- och byggnämnden utfärdat startbesked. Beslutet anger 
vidare att innan ett startbesked kan lämnas ska ett tekniskt samråd hållas enligt 10 
kap. 14 § PBL. 
Miljö- och byggnämnden uppmanar även byggherren att i god tid innan arbetet 
avses påbörjas ta kontakt med nämnden för att fastställa tidpunkt för samrådet. 
Tisdag den 6 maj informerades miljö- och byggnämnden om att byggnationerna 
påbörjats och att betongplattan gjutits trots att något tekniskt samråd inte 
genomförts och inte heller att startbesked meddelats. 
 
BESTÄMMELSER 
Plan- och bygglagen, PBL 10 kap. 3 § anger att en åtgärd inte får påbörjas innan 
byggnadsnämnden har gett ett startbesked om åtgärden kräver bygglov eller 
anmälan. 
 
Enligt 11 kap. 51 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut om 
någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. i samma lagstiftning. Avgiftens 
storlek framgår av 9 kap. plan- och byggförordningen (SFS 2011:338). En 
byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller 
av oaktsamhet.  
 
BEDÖMNING 
Miljö- och byggnämnden bedömer att byggherren brutit mot 10 kap. 3 § i plan- och 
bygglagen, PBL genom att byggnationerna påbörjats trots att startbesked inte 
meddelats.  
 
Miljö- och byggnämnden bedömer att en byggsanktionsavgift på 67 932 kronor  
(1,0 prisbasbelopp + ( 0,01prisbasbelopp per kvadratmeter tillbyggnad) ska tas ut 
för vidtagna åtgärder med anledning av att byggprojektet startats upp innan 
startbesked meddelats. Tillbyggnaden omfattar 53 m2. 
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UPPLYSNINGAR 
Detta beslut kan överklagas, se bifogade anvisningar. 
 
____________  
 
Delges 
 
xxxx 
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§ 47  Svartlå 1:20, 1:19, 14:2, 16:1, 4:22, 1:43, 12:1 – Begäran     
         om yttrande över ansökan om  undersöknings-                    
         koncession enligt lag (1985:620)  om vissa   
         torvfyndigheter för Degermyran vid Åskogen i Bodens  
         kommun. 

2014-507-436 

Beslut  
Bodens kommun, Miljö- och byggnämnden, motsätter sig till att 
undersökningskoncession enligt lag (1985:620) om vissa torvfyndigheter vid 
Degermyran vid Åskogen beviljas.  

Bakgrund 
Neova AB har inkommit till länsstyrelsen med ansökan om 
undersökningskoncession enligt lag (1985:620) om vissa torvfyndigheter vid 
Degermyran vid Åskogen Bodens kommun. Ansökan avser en tid av två år 
från datum då beslut meddelas. 

Miljö- och byggnämnden i Boden kommun har beretts tillfälle att yttra sig i 
ärendet till senast 17 juni 2014. 

Syftet med undersökningsarbetet är att fastställa möjligheterna att av 
torvfyndigheten inom sökt koncessionsområde utvinna energitorv. 

Enligt lag (1985:620) om vissa torvfyndigheter fordras särskilt tillstånd 
(koncession) för undersökning och bearbetning av fyndigheter av torv för att 
utvinna energi.  Koncession ska avse antingen undersökning 
(undersökningskoncession) eller bearbetning (bearbetningskoncession). 
Frågor om koncession prövas av länsstyrelsen. Den som innehar 
undersökningskoncession får inom koncessionsområdet utföra 
undersökningsarbete för att utröna möjligheterna att av torvfyndigheten 
utvinna energi. Undersökningsarbete får omfatta endast sådana åtgärder som 
behövs för att vinna närmare kännedom om torvfyndighetens storlek, 
beskaffenhet och utvinningsbarhet. 

Beskrivning av ärendet 
Det sökta koncessionsområdet är beläget i Bodens kommun, nära riksväg 
356, ca 11 km norr om Bodens tätort. Sökt koncessionsområde berör de fem 
angivna fastigheterna ovan.  

Av ansökan framgår att i sökt koncessionsområde finns inga objekt med 
särskilda eller höga naturvärden, ej heller finns det några 
bearbetningskoncessioner för torv, eller undersökningstillstånd för torv 
och/eller mineral inom området. Området utgör inte riksintresse för 
rennäringen. Inom området finn en gammal boplats som klassats som 
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kulturhistoriskt intressant, strax utanför gränsen till sökt koncessionsområdet 
återfinns ett kulturhistoriskt gränsmärke. 

Skäl för beslut 
Ur Bodens kommuns lokala miljömål framgår att det inte finns så stora 
arealer av våtmarker i kommunen och att de som finns i regel är mycket 
värdefulla. Vidare framgår det att våtmarker ska skyddas så långt som 
möjligt mot dränering, torvtäkter, vägbyggen och annan exploatering samt 
att våtmarkernas värde för friluftsliv och deras kulturhistoriska lämningar 
ska värnas.  

Miljö- och byggnämnden konstaterar även att Degermyran vid Åskogen har 
klass 3, vissa naturvärden, enligt våtmarksinventeringen. Sökt 
koncessionsområdet utgör tillrinningsområde för ytvattendraget Svartbäcken. 
Svartbäcken har statusklassning enligt VISS (Vatteninformationssystem 
Sverige). Svartbäcken har klassats med måttlig ekologisk status och god 
kemisk status (exkl. kvicksilver). Identifierade miljöproblem i vattendraget 
utgörs av kontinuitetsförändringar och andra morfologiska förändringar 
(vägtrummor).  

Åtgärder till följd av undersökningsarbetet, som ansökan avser, har liten 
miljöpåverkan samt påverkar även andra intressen i begränsad omfattning. 
Däremot medför en eventuell kommande täktverksamhet en stor 
miljöpåverkan och stor påverkan på övriga intressen i området. Med hänsyn 
taget till den statusklassade Svartbäcken och de kulturhistoriskt intressanta 
objekten i närheten samt Bodens kommuns lokala miljömål, anser Bodens 
kommun att en täktverksamhet i sökt koncessionsområde är olämplig. 
Bodens kommun motsätter sig därför till att undersökningskoncession vid 
Degermyran vid Åskogen beviljas. 

 

______________  

 

Delgivning  
Länsstyrelsen i Norrbottens län 
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§ 48 Begäran att tekniska förvaltningen lämnar in förslag till 
provtagningsprogram för miljöfaktorer i Kusöns 
vattenskyddsområde 
2013-776-422 

Beslut  
Miljö- och byggnämnden begär att tekniska förvaltningen senast den 15 
augusti 2014 ska inkomma med förslag till provtagningsprogram för 
miljöövervakning av Kusöns vattenskyddsområde. Avsikten med 
provtagningsprogrammet är att undersöka eventuella förekomster av 
bekämpningsmedel samt växtnäringsämnen i grundvattnet, samt att få till 
stånd en kontinuerlig övervakning av grundvattenkvaliteten i området. 

Förslaget ska spegla alla markanvändningsområden och det ska omfatta 
minst fyra provtagningspunkter. Vid valet av provtagningspunkter ska även 
de geologiska och geohydrologiska aspekterna tas i beaktande. 

Förslaget till provtagningsprogram ska även ange tidpunkter för när under 
året prover ska tas, samt hur ofta prover ska tas. 

Skäl för beslut 
Syftet med kontrollen av eventuella bekämpningsmedel är att det på Kusön 
under lång tid bedrivits jord- och skogsbruk. För att belysa verksamheternas 
eventuella påverkan på grundvattnet är det viktigt med undersökningar och 
provtagning. 

Grundvattnet i vattenskyddsområdet kommer att hamna i råvattenbrunnarna 
för vattentäkten, och nämnden anser därför att krav på kontroll av 
grundvatten är nödvändigt. 

Verksamhetsutövaren behöver kartlägga verksamheter, nutida och historiska, 
i tillrinningsområdet och därefter utforma programmet med vilka analyser 
som är lämpliga att utföra. Kunskapen om jordlagrens mäktigheter, 
egenskaper och geohydrologiska förhållandena i markområdet bör leda till 
vilka provtagningspunkter som är lämpliga. Denna kartläggning är en del av 
den faroanalys och kritiska kontrollpunkter som ska göras av den som 
producerar dricksvatten. 

Provtagningsprogrammet ska visa om och hur grundvattnet påverkas av de 
verksamheter som bedrivs på Kusön. Målsättningen är att skapa en 
långsiktig bild av hur markanvändningen ska utvecklas i framtiden. 
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Lagrum 
Enligt 7 § i Livsmedelsverkets föreskrifter (2001:30) om dricksvatten ska 
dricksvatten vara hälsosamt och rent. Det ska anses vara hälsosamt och rent 
om det inte innehåller mikroorganismer, parasiter och ämnen i sådant antal 
eller sådana halter att de kan utgöra en fara för människors hälsa, och 
uppfyller kvalitetskraven i bilaga 2. 

Av 2b § i Livsmedelsverkets föreskrifter (2001:30) om dricksvatten framgår 
bland annat att den som producerar dricksvatten eller tillhandahåller det från 
en distributionsanläggning ska, när det är nödvändigt för att uppfylla kraven 
i föreskrifterna, inrätta, genomföra och upprätthålla ett eller flera permanenta 
förfaranden grundade på HACCP-principerna i enlighet med artikel 5.2 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 
2004 om livsmedelshygien. 

Beskrivning av ärendet 
Centralorten Boden och dess närområde förses av dricksvatten från 
vattentäkten på Kusön. Grundvattentäkten har varit i drift sedan 1999. Sedan 
2010 finns ett vattenskyddsområde för Kusöns vattentäkt med tillhörande 
skyddsföreskrifter fastställda för vattentäkten. Grunden för beslutet är att 
Kusöns vattentäkt ska kunna förse kommunen med dricksvatten under lång 
tid. 

Kusön är en ö belägen i Luleälven med odlingslandskap, skog och fritidshus. 
Markägare och entreprenörer har uttryckt önskemål om att få bedriva olika 
verksamheter, både pågående och nyetableringar, på Kusön. Det är även 
rimligt att anta att det kan finnas önskemål om att bosätta sig permanent i 
fritidshus.  

Miljöövervakning i vattentäkten är nödvändig för att kontrollera att 
grundvattnet håller en god kvalitet. 

Information 
Miljö- och byggnämndens avsikt är att provtagning kan påbörjas under 
innevarande år, 2014.   

______________  

 

För verkställighet 
Tekniska förvaltningen 
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§ 49 Begäran att utreda alternativ vägsträckning på Kusön. 
 

Beslut  
Miljö- och byggnämnden begär att tekniska förvaltningen senast den 30 
november 2014 ska inkomma med förslag till lösning av vägsträckning av 
väg vid Kusöns vattentäkt. 

Skäl för beslut 
Miljö- och byggnämnden anser att vägen som passerar in i Kusöns 
vattenskyddsområde utgör en risk mot dricksvattnets säkerhet. 

Lagrum 
Av 2b § i Livsmedelsverkets föreskrifter (2001:30) om dricksvatten framgår 
bland annat att den som producerar dricksvatten eller tillhandahåller det från 
en distributionsanläggning ska, när det är nödvändigt för att uppfylla kraven 
i föreskrifterna, inrätta, genomföra och upprätthålla ett eller flera permanenta 
förfaranden grundade på HACCP-principerna i enlighet med artikel 5.2 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 
2004 om livsmedelshygien. 

Beskrivning av ärendet 
Centralorten Boden och dess närområde förses av dricksvatten från 
vattentäkten på Kusön. Grundvattentäkten har varit i drift sedan 1999. Sedan 
2010 finns ett vattenskyddsområde för Kusöns vattentäkt med tillhörande 
skyddsföreskrifter fastställda för vattentäkten. Grunden för beslutet är att 
Kusöns vattentäkt ska kunna förse kommunen med dricksvatten under lång 
tid. 

_____________  

 

För verkställighet 
Tekniska förvaltningen 

 

 

 

 
 
. 
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§ 50 xxx del av; Bygglov för nybyggnad av enbostadshus 
och garage 
2014-040 

Beslut  
Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § 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: 
Johan Rahkola, Ladstigen 23, 954 35 Gammelstad. 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. 
Byggnaden får inte tas i bruk innan ett slutbesked har meddelats enligt 10 
kap. 4 § PBL. 
Avgiften för bygglovet är 53 542 kronor inklusive utstakning och 
nybyggnadskarta (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). 

Beskrivning av ärendet 
ÄRENDE 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage på del av 
fastigheten xxx inom Bodens kommun. 
 
BAKGRUND/BEDÖMNING 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 
 
I gällande översiktsplan för Bodens tätort anges ingen specifik inriktning för 
markanvändningen på den aktuella platsen. Platsen angränsar till det 
sammanhängande område, Ronningen, som redovisas som jordbruksmark. 
Bygglovet strider således inte mot intentionerna i gällande översiktsplan. 
 
Byggnaderna föreslås att uppföras inom det område (Lövronningen, Svartbyn) 
som omfattas av landskapsbildsskydd enligt 19§ naturvårdslagen. Detta innebär att 
tillstånd från Länsstyrelsen krävs för ”nybyggnad, upplag, kalavverkning, 
framdragande av luftledning och matjordstäkt”.  
Länsstyrelsen meddelar i beslut 2014-06-10, Dnr 521-6084-14, tillstånd för 
nybyggnad av bostadshus och garage på fastigheten xxx i enlighet med 19§ 
naturvårdslagen. 
Tillståndet medges under förutsättning att den nya bebyggelsen etableras inom det 
gamla gårdsläget, som finns på ekonomiska kartan från 1947, samt inte tillåts att 
expandera ut i den omgivande åkermarken. Tillståndet förutsätter även att 
bebyggelsen utformas på ett sätt som underordnar sig det omgivande landskapet vad 
avser form och utformning samt fasad- och takfärg. 
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Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser, varför 
berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan (9 kap. 25 § 
PBL). 
 
Av inkomna yttranden framkommer bl.a. följande synpunkter; 
 
xxx  
Föreslagen byggnation av bostadshus och garage passar exteriört inte in i 
landskapet. 
Djur- och växtliv riskerar att påverkas negativt. 
Påverkan på den samfällda vägen, vem ska betala ev. åtgärder mm 
 
xxx: 
Inget att erinra så länge han inte påförs kostnader för vägen eller ingen 
störande verksamhet bedrivs under sommaren. 
 
xxx: 
Friskriver från kostnader för ev. vägförbättring. 
Att reglering skall ske av ianspråktagen mark för ev. väg till fastigheten 
 
Xxx och xxxx har lämnat in likalydande yttrande: 
Man har synpunkter på garagets utseende. 
Inga servitut för väg, va-, el- och teleledningar kommer att tillåtas över den 
egna fastigheten. 
Man har också hänvisat till gällande översiktsplan, trafiknätsanalys och 
aktuell lagstiftning. 
Med stöd av sina synpunkter yrkar de på avslag på bygglovet. 
  
Den sökande har getts möjlighet att svara på deras synpunkter. (Se bilaga)                
 
Miljö- och byggnämnden gör bedömningen att uppförande av bostadshus 
och garagebyggnad med föreslagen placering inte påverkar landskapsbilden i 
någon större omfattning. Den befintliga bebyggelsen är koncentrerad till, och 
följer den sk. Fyragårdarshöjden i nordväst-sydöstlig riktning och är väl 
synlig från det omgivande odlingslandskapet. Tillkommande bostadshus och 
garage ansluter väl till befintlig bebyggelsestruktur och blir med föreslagen 
lokalisering en naturlig fortsättning på Fyragårdarshöjden mot sydöst. 
Befintlig anslutningsväg nyttjas för angöring vilket ytterligare bidrar till att 
bebyggelsen smälter in i den befintliga miljön. Kartor från 1970-talet visar 
på en tidigare gårdsbildning i det tilltänkta läget. Utformningsmässigt 
ansluter den planerade bebyggelsen till traditionell lantbruksbebyggelse, med 
bostadshus i två våningar tillsammans med ekonomibyggnad med en rejäl 
resning och volym. Sammantaget får tillkommande byggnaders lokalisering 
och utformning anses bidra till en god helhetsverkan i området. (se bilaga, 
Utlåtande från Tage Isaksson, stadsarkitekt) 
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Samråd har skett med Bodens kommuns va-avdelning. Va-avdelningen gör 
bedömningen att det finns förutsättningar för att ansluta denna tillkommande 
fastighet till befintligt va-nät. 
 
Ansökan om bygglov har granskats enligt 2 kap PBL med avseende på bl.a. 
omgivningspåverkan och 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 tekniskt samråd. 
 
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). 

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. 
 
Byggnadens läge ska i detta fall stakas ut av miljö- och byggnämnden. 
Beställning av utstakning måste ske till nämnden senast två veckor innan 
byggnationen kommer att påbörjas. 
 
Detta beslut kan överklagas                 
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Bilaga: Informationsblad ”Överklagande av miljö- och byggnämndens  beslut” 

Yttranden från; xxxx. 
Utlåtande från Tage Isaksson, stadsarkitekt. 
Länsstyrelsen beslut dat 2014-06-10, dnr 521-6084-14 
 

___________________ 
 
För verkställighet  
xxxx 
 
Delges  
Bygginspektör 
Sakägarna 
Länsstyrelsen 
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