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§ 19 Meddelanden och delgivningar  
 

Beslut 
Meddelandena och delgivningarna läggs till handlingarna. 
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§ 20 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 

Delegationsbeslut ej med på listan 

Karbinen 12 – Dnr 2014-238-465 - Pizzeria Take Off. Beslut om 
riskklassning och årlig avgift för livsmedelskontroll 

Uven 13 – Dnr 2013-102-465 – Granngården. Beslut om registrering av 
livsmedelsanläggning 

________________  
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§ 21 SBK-rapport 

Beslut  
SBK-rapporten läggs till handlingarna.  

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat en förvaltningsrapport för april 
2014. 

 

_______________  



 

Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 
5(27) 

Sammanträdesdatum 
2014-04-23 

 
 

  
 

 
Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur 
  

 

§ 22 Budgetförslag 2015-2017  
2014-233-012 

Beslut  
Miljö- och byggnämnden antar Budgetförslag 2015-2017 och översänder till 
ekonomikontoret, bilaga. 

 

_________________  

 
Delges 
Ekonomikontoret 
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§ 23 Sörbyn 4:15 m fl: Detaljplan 
2014-049 

Beslut  
Redovisningen läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för del  av 
fastigheterna Sörbyn 4:15, 4:18  och 4:53. 

Syftet med planen är att möjliggöra utveckling av mark för bostads-, turist- 
och rekreationsändamål. 

Samrådshandlingarna är utställda under tiden 28 mars - 11 april. 

 

________________ 

Delgivning 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 24 Beslut om ny projekttid av försök med användning av 
krossad hyttsten för halkbekämpning 
2013-614-427 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar med stöd av 26 kap. 9 § Miljöbalken att 
skjuta upp projekttiden ett år, ny starttid blir hösten 2014 och pågå till och 
med våren 2015. 

De försiktighetsmått som anges i beslutet 2013-09-16 § 64 gäller fortfarande. 

Beskrivning av ärendet 
Tekniska förvaltningens gatuavdelning har till miljö- och byggnämnden 
2013-07-04 lämnat in en anmälan om miljöfarlig verksamhet, bestående av 
försök med användning av krossad hyttsten för halkbekämpning i Bodens 
kommun. 

Försöket avsågs att starta under hösten 2013 och fortgå till våren 2014. 

Nämnden lämnade beslut i frågan 2013-09-16 i § 64 med ett antal 
försiktighetsmått. 

Av organisatoriska orsaker blev projektstarten försenad. Det bedömdes 
bättre att skjuta på hela projektet 1 år, istället för att starta mitt under 
sandningssäsongen. Det innebär bland annat möjlighet ges för att göra 
provtagningar av nuläget, tex i gatubrunnar, innan nästa sandningssäsong. 

Tekniska förvaltningen önskar därför bygg- och miljönämndens 
godkännande att skjuta upp projektet med 1 år, med i övrigt bibehållna 
försiktighetsmått. Ny starttid för försöket är vid början av sandningssäsongen 
hösten 2014 och försöket avses pågå till och med våren 2015. 

Skäl för beslut 
Miljö- och byggnämnden godtar Tekniska förvaltningen gatuavdelningens 
anmälan om att skjuta upp projekttiden till hösten 2014. I övrigt ska 
gatuavdelningen följa det beslut som miljö- och byggnämnden gav 2013-09-
16 § 64. 

____________  

Delgivning  
Tekniska förvaltningen, Gatuavdelningen  
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§ 25 Riktlinjer för hantering av hästgödsel i Bodens 
kommun 
2014-063-458 

Beslut  
Miljö- och byggnämnden beslutar att anta ”Riktlinjer för hantering av 
hästgödsel i Bodens kommun”.  

Beskrivning av ärendet 
 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ”Riktlinjer för hantering av 
hästgödsel i Bodens kommun”. Syftet med de aktuella riktlinjerna är främst 
att skapa en samlad bedömningsgrund till stöd för 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.   

Skäl för beslut 
Miljö- och byggnämnden gör bedömningen att riktlinjerna kommer att 
vägleda nämnden vid hantering av inkomna klagomål, yttranden, 
tillståndsärenden och remisser. Vidare kommer riktlinjerna att vara ett stöd i 
Miljö- och byggnämndens operativa tillsynsarbete. Dessutom blir det med 
”Riktlinjer för hantering av hästgödsel i Bodens kommun” tydligt för såväl 
befintliga som framtida hästhållare vad som gäller i Bodens kommun. I 
förlängningen kommer detta att förebygga och minska risken för att 
olägenheter ska uppstå för människors hälsa och miljö.  

 

Bilaga 
Riktlinjer för hantering av hästgödsel i Bodens kommun 

 
______________  

Delgivning  
Miljöhandläggarna vid samhällsbyggnadskontoret  
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§ 26 Information - hästärende 
2014-305 

Beslut  
Holger Hansson-Palo informerade om inspektioner gjorda 4 och 11 april av 
gödselhantering på fastigheten xx. 

 

_______________  
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§ 27 Begäran att  inkomma med förslag till kontrollprogram 
för dricksvattenanläggningar 
2014-307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318-465 

Beslut  
Miljö- och byggnämnden begär att tekniska förvaltningen senast den 16 maj 
2014 ska inkomma med förslag till kontrollprogram för kommunens 
anläggningar för produktion och distribution av dricksvatten.  

Förslaget till kontrollprogram ska innehålla frekvens och 
provtagningspunkter för de regelbundna undersökningar av vattenkvaliteten 
som ska göras.  

Anläggningarna är Pagla vattenverk/Kusöns vattentäkt, Bredåkers 
vattenverk, Brännbergs vattenverk, Gunnarsbyns vattenverk, Harads 
vattenverk, Lakaträsk vattenverk, Sandträsk vattenverk, Skogså vattenverk, 
Storsands vattenverk, Svartlå vattenverk, Sörbyns vattenverk och Vändträsk 
vattenverk. 

Nämnden begär även produktionsuppgifter för anläggningarna, presenterat 
som producerad volym dricksvatten (m3) per dygn. Beskrivningen skar även 
omfatta om råvattnets ursprung är ett rent grundvatten, eller om det är 
ytvatten/ ytvattenpåverkat grundvatten. 

Beskrivning av ärendet 
Tekniska förvaltningen bedriver verksamhet som omfattar produktion och 
distribution av dricksvatten. Den som bedriver sådan verksamhet ska 
upprätta förslag till program för regelbundna undersökningar. Programmet 
ska fastställas av tillsynsmyndigheten. 

Skäl för beslut 
Miljö- och byggnämnden ska som tillsynsmyndighet fastställa 
kontrollprogram för dricksvattenanläggningar.  

För att kunna bedöma om förslag till kontrollprogram är tillräckligt 
omfattande, både med utgångspunkt för antalet normal undersökning 
respektive utvidgad undersökning samt frekvenser av undersökningar, 
behöver nämnden uppgifter som produktionens storlek och råvattnets 
beskaffenhet. 

Lagrum 
Miljö- och byggnämnden ska, enligt 11 § Statens livsmedelsverks 
föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30, vid fastställandet av program 
för regelbundna undersökningar fastställa provtagningspunkter samt 
frekvens av normal respektive utvidgad undersökning. 
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Enligt 10 § samma föreskrift ska förslaget till program bland annat upprättas 
av den som producerar dricksvatten, av den som genom en 
distributionsanläggning eller från tankar tillhandahåller dricksvatten, m fl.  

Enligt 20 § livsmedelslagen (2006:804) har en kontrollmyndighet och ett 
kontrollorgan som anlitas i den offentliga kontrollen i den utsträckning det 
behövs bland annat rätt att få upplysningar och ta del av handlingar. 

_____________  

För genomförande  
Tekniska förvaltningen  
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§ 28 Bodens kommuns miljöstipendium 2014 
2014-304-109 

Beslut  
Miljö- och byggnämnden uppdrar till beredningen Lars Nilsson (s) Staffan 
Hansson (v) och Bo Hultin (m) att besluta i ärendet. 

Beskrivning av ärendet 
Bodens kommuns miljöstipendium delas årligen ut till enskild eller 
organisation som på ett framträdande sätt under året jobbat med att förbättra 
eller initiera förbättring av miljön i Bodens kommun. 

Annons kommer att införas i tidningen Extra under våren. 

Priset kommer att delas ut på Skördefesten och Miljödagarna i augusti. 

_____________  
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§ 29 Föreläggande att upprätta vattenskyddsområde med 
skyddsföreskrifter för dricksvattenuttag ur Luleälv 
2014-453-422 

Beslut  
Miljö- och byggnämnden förelägger tekniska utskottet att upprätta 
vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för de vattenuttag ur Luleälv 
som sker för att producera dricksvatten vid Pagla vattenverk. 

Arbetet med att utreda skyddsområdets utbredning bör påbörjas snarast. 
Nämnden ser fram emot information och arbetsplan för upprättandet senast 
den 1 november 2014. Därefter vill nämnden informeras under arbetets gång. 

Beskrivning av ärendet 
Vattentäkter för drickvatten ska skyddas mot föroreningar av olika slag 
genom fastställande av skyddsområden med tillhörande skyddsföreskrifter. 

Luleälv är utsedd till reservvattentäkt för kommunens huvudvattentäkt på 
Kusön. Det sker även en kontinuerlig tillförsel av ytvatten ifrån Luleälv till 
vattenverket i Pagla som sedan blandas i det grundvatten som tas upp vid 
vattentäkten på Kusön.  

Vattentäkten på Kusön har sedan 2010-11-29 ett skyddsområde med 
skyddsföreskrifter fastställda av Länsstyrelsen i norrbottens län.  

Skäl för beslut 
Miljö- och byggnämnden anser att ett vattenskyddsområde för vattenuttagen 
från Luleälv som används för produktion av dricksvatten är nödvändig. 
Vattenverket i Pagla förser över 20 000 människor med dricksvatten, och då 
ytvattnet från älven är nödvändig för att klara av produktionen är det 
avgörande att råvattnets kvalitet kan skyddas på lång sikt. 

Luleälven är sedan tidigare utpekad som reservvattentäkt för 
drickvattenförsörjningen. Det har dock framkommit att älvsvatten används 
kontinuerligt då det finns brister i kapaciteten från anläggningen vid 
grundvattentäkten på Kusön. 

Skyddsområdet med föreskrifter behövs för att skydda vattentäkten för 
föroreningar på både kort och lång sikt. Havs- och vattenmyndigheten 
rekommenderar att reservvattentäkter, potentiella täkter och alternativa 
uttagspunkter skyddas på motsvarande sätt som ordinarie vattentäkter.  

Lagrum 
Enligt 21 § Miljöbalken (1998:808) får ett mark- eller vattenområde av 
länsstyrelsen eller kommunen förklaras som vattenskyddsområde till skydd 
för en grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma att 
utnyttjas för vattentäkt. 
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Av Naturvårdsverkets råd (NFS 2003:16) om vattenskyddsområden till 7 
kap. 21 § framgår bland annat att länsstyrelse och kommun bör verka för att 
vattenskyddsområden skapas för åtminstone samtliga allmänna vattentäkter 
och större enskilda egna eller gemensamma vattentäkter. Även grund- och 
ytvattentillgångar, som kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt, bör 
skyddas. 

Enligt första stycket 22 § Miljöbalken (1998:808) skall länsstyrelsen eller 
kommunen för ett vattenskyddsområde meddela sådana föreskrifter om 
inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter inom området som behövs 
för att tillgodose syftet med området. Om det behövs, får länsstyrelsen eller 
kommunen föreskriva att skyltar eller stängsel skall sättas upp och att annans 
mark får tas i anspråk för detta. Föreskrifterna skall gälla omedelbart, även 
om de överklagas. 

 
____________  

 
För genomförande  
Bodens kommun, Tekniska utskottet 
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§ 30 Yttrande över förslag till vattenskyddsområde med 
skyddsföreskrifter för Sörbyn 
2012-1071-422 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden har tagit del av förslaget och lämnar följande 
synpunkter: 

• Skyddsföreskrifterna på vattenskyddsområdena i kommunen bör 
samordnas, så att de liknar varandra i upplägg och bestämmelser. 
Föreskrifterna för Kusöns vattentäkt, som länsstyrelsen beslutade om 
2010-11-29, bör vara vägledande för de nya föreskrifterna. 

• Nämnden känner inte till något tillstånd för vattenverksamheten. För 
uttag av vatten behövs i de flesta fall tillstånd enligt miljöbalkens 11 
kapitel. 

Avgränsningen av skyddsområdet 
• Det föreslagna vattenskyddsområdet följer vattendelarna i terrängen, 

vilket stämmer väl överens grundprincipen att hela 
tillrinningsområdet behöver skyddas.  

• I södra delen av vattenskyddsområdet finns bostads- och fritidshus, 
fotbollsplan och verksamheterna Sörby camping, ett hotell och en 
restaurang. Denna del av området bör kunna utökas så att gränsen för 
den sekundära skyddszonen följer vägar och tomtgränser.   

Synpunkter på skyddsföreskrifterna 
• I paragraf 3 om hantering av kemiska bekämpningsmedel och andra 

för vattnet skadliga kemikalier, bör undantaget av förbud mot 
kemiska bekämpningsmedel vid punktbehandling av ohyra även 
innefatta krav på att underrätta nämnden ifall detta måste ske. 

• I paragraf 4 om jordbruk och trädgårdsskötsel bör den mängd 
växtnäringsämnen som normalt används inom hushåll, vilken är 
undantagen från förbudet mot lagring och spridning, preciseras för att 
underlätta vid nämndens tillsyn.  

• Paragraf 5 behandlar skogsbruk och markavvattning. Bestämmelsen 
omfattar bland annat att permanenta upplag av bark, timmer, flis och 
spån är förbjudna, Nämnden vill att bestämmelsen kompletteras med 
en tidsgräns för när ett upplag ska anses vara permanent för att 
underlätta tillsyn. Föreskrifterna förbjuder också återplantering med 
kemiskt behandlat plantmaterial, vilket bör ändras till att 
återplantering med kemiskt behandlade plantor kräver tillstånd av 
nämnden. Risken för angrepp av bland annat snytbagge på 
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obesprutade tallplantor är nämligen stor, varför besprutning i fält 
skulle kunna ge större risk för föroreningar i grundvattnet. 

• Pargraf 6 reglerar avloppsvatten och dagvatten. Här vill nämnden ha 
en bestämmelse om att nyanläggning av avloppsledning ska vara 
tillståndspliktig inom primär skyddszon, för att kunna ställa krav på 
bästa möjliga teknik. Den del som berör dagvatten bör också ändras, 
så att det blir tydligt att dagvatten från miljöfarliga verksamheter som 
exempelvis större parkeringsplatser och bark-, flis-, spån- och 
virkesupplag ska infiltreras eller renas innan det släpps ut inom 
skyddsområdet. 

• Paragraf 8 om miljöfarlig verksamhet behöver utökas med en 
föreskrift om att övrig hantering av för grundvattnet skadliga ämnen 
kräver tillstånd om hanteringen på kort eller lång sikt kan motverka 
syftet med vattenskyddet. Detta för att understryka att verksamheter 
inte alltid bedrivs av företag som man annars kan få uppfattning av. 

• Paragraf 9 om uppställning av fordon och arbetsfordon bör 
kompletteras med bestämmelser om saneringsberedskap vid 
yrkesmässig användning av arbetsfordon. Dessutom behövs ett 
ställningstagande omkring tvätt av fordon, den föreslagna 
föreskriften säger att tvätt av motordrivna fordon bör undvikas. Den 
delen blir svår att tolka vid tillsyn. Nämnden förslår att skrivningen 
preciserar att tvätt med varmt vatten, högtryck och/eller 
tvättkemikalier på platser där tvättvattnet infiltreras i marken direkt 
eller indirekt förbjuds. 

•  Paragraf 12 om energianläggningar bör kompletteras med att 
anmälan till nämnden krävs vid ändring av befintliga anläggningar 
för utvinning av värme eller kyla ur mark, vattenområde eller 
grundvatten. Även när en borrad drickvattenbrunn eller energibrunn 
ska tas ur drift bör en anmälan krävas, för att nämnden ska kunna 
besluta om lämpliga försiktighetsmått. 

• Paragraf 14 berör båttrafik. Kompletteringar av bestämmelserna för 
att undvika att bränsle från båtmotorerna kommer ut i vattnet behövs. 
Nämnden föreslår att användning av tvåtaktsmotorer förbjuds, 
förslagsvis med en fördröjning av förbudet på 3 år. Vidare vill 
nämnden ha en begränsning för nyetablering av kajer, båthamnar, 
bryggor och sjösättningsramper. Vinterförvaring av båtar och 
båtmotorer bedöms också vara en risk inom vattenskyddsområdet, 
och lämpliga bestämmelser omkring detta behövs. Dessutom ser 
nämnden krav på att endast alkylatbensin ska användas i 
bensinmotorer. Båtar utan motorer bör uppmuntras. 

• Paragraf 15 berör vattenbruk. Utplantering av fisk har skett i 
Vitträsket. Fiskarna påverkar troligen inte råvattnet, men den aktivitet 
som utplantering av fisk leder till. Det är dock viktigt att understryka 
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att man ska ha ett tillstånd ifrån Länsstyrelsen vid utplantering av 
fisk. Samtidigt vill nämnden understryka att det finns många andra 
sjöar i kommunen där utplantering av fisk inte skulle vara olämplig. 

• Paragraf 16 föreskriver restriktioner inom området Friluftsaktiviteter. 
Förbud mot skotertrafik i primär zon är ett rimligt krav. Sjön 
Vitträsket är liten sjö, och därför bedöms hela den primära 
skyddszonen motsvara ”brunnsområde”. Skotrar bör inte vara på 
sådan plats att de kan läcka olja och bensin rakt ner i vattentäkten. 
Skotertrafik i sekundära skyddszonen bör kunna tillåtas på 
skoterleder. 

Beskrivning av ärendet 
Vattentäkten i Sörbyn är en ytvattentäkt där råvattnet kommer från sjön 
Vitträsket. Vattenverket försörjer ca 120 personer med dricksvatten. 

Ett förslag till nytt vattenskyddsområde i Sörbyn har tagits fram av tekniska 
förvaltningen och skickats in till miljö- och byggnämnden i december 2012. 
Förslaget omfattar kartmaterial över de geografiska områden som ska 
skyddas, indelat i vattentäktszon, primär och sekundär skyddszon, och 
tillhörande skyddsföreskrifter.  

Miljö- och byggnämnden har under sommaren 2013 inventerat området för 
att uppmärksamma vilka risker för förorening som kan finnas i området. 

 

Skäl för beslut 
Samstämmighet för hur skyddsföreskrifter utformats i kommunen är en 
fördel för boende inom skyddsområden samt för de som arbetar både med 
kontroll av vattenskyddsområden och med drift av vattenverken. Att 
skyddsföreskrifterna är logiska och att skyldigheter är jämförbara mellan 
kommunens vattenskyddsområden kan även göra att förståelse innevånare 
bosatta i vattenskyddsområden lättare om en jämförelse av 
skyddsföreskrifterna skulle bli aktuell. 

Avgränsningen av skyddsområdet 
Miljö- och byggnämnden anser att den sekundära skyddszonen behöver 
utökas i den södra delen av Vitträsket, för att underlätta för de tomter som 
berörs. Det bör vara lätt att förstå vart gränsen till vattenskyddsområdet går, 
och därför bör gränsen dras vid landmärken som vägar och tomtgränser.  

Grundvattenbildningen sker sannolikt primärt i den norra delen av 
skyddsområdet där jordarna är grovkroniga och genomsläppliga. Det är dock 
rimligt att anta att viss grundvattenbildning sker söder om sjön, där 
bebyggelsen finns. Även ytavrinning direkt till sjön är trolig i detta område, 
när strandkanterna sluttar mot sjön. 
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Den avgörande anledningen till nämndens ställningstagande är att Sörbyn 
helt saknar reservvattentäkt. Detta medför att om råvattentäkten i Vitträsket 
skulle bli obrukbar efter exempelvis en förorening så skulle Sörbyn stå utan 
dricksvattenförsörjning. 

Synpunkter på skyddsföreskrifterna 
Orsaken till nämndens ställningstaganden är dels för att underlätta tillsyn av 
vattenskyddsområdet, och dels att föreskrifterna ska ge Sörbyns vattentäkt 
ett erfoderligt skydd.  

Frånvaron av reservvattentäkt väger tungt även vid dessa bedömningar. 

________________  

 

Delges 
Bodens kommun, Tekniska utskottet 
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§ 31 xxx: Nybyggnad av fritidshus  
2014-035 

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 byggnaden 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:  
Lars-Gunnar Öhman, Södra Harads 30, 960 24 Harads. 
 
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 24 593 kronor inklusive utstakning och 
nybyggnadskarta (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). 
 

Beskrivning av ärendet 
ÄRENDE 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten xxx inom 
Bodens kommun. 
 
BAKGRUND/BEDÖMNING 
Fastigheten omfattas av detaljplan 2582-P 09/13 laga kraft vunnen 2009-12-
16 
Planbestämmelse B I, b2 +2,80 = friliggande bostadshus i ett plan utan 
källare, sockelhöjd minst +2,80. Största sammanlagda byggnadsarean är 60 
m2 per tomt. 
 
Bygglovansökan avviker från gällande detaljplan genom att huset är ett 
tvåvåningshus, där planen tillåter max 11/2-plan, varför berörd(a) sakägare 
har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan (9 kap. 25 § PBL).  
Avvikelserna från detaljplanen har enligt 9 kap. 31 b § PBL bedömts som en 
liten avvikelse från gällande detaljplan och som är förenliga med planens 
syfte. 
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Av inkomna yttranden framgår att ingen har erinringar mot föreslagen 
åtgärd. (Se bilagor) 
 
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 beräknas påbörjas. 
 
Detta beslut kan överklagas 
 
_________________  
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Bilaga: Informationsblad ”Överklagande av miljö- och 
byggnämndens beslut” 

   Yttranden från xxxxx 
_______________  

Delges:  

xxxx Boden   
Bygginspektören 
Kontrollansvarig  
Sakägarna 
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§ 32 Förlängd tid för åtgärder och tidsbegränsning  av 
beslut om små avloppsanordningar på Kusön och 
Kusån 
2014-254-424 

Beslut  
Förlängd tid för åtgärder 

Miljö- och byggnämnden kan vid begäran komma att medge förlängd tid för 
genomförande av förelägganden om att åtgärda befintliga 
avloppsanordningar på Kusön och Kusån. 

Förlängd tid kommer inte att medges om det föreligger risk för betydande 
olägenhet för människors hälsa och miljön. 

Tidsbegränsning av beslut  

Miljö- och byggnämnden beslutar vidare att tidsbegränsa beslut för 
nyanläggande och ändringar av små avloppsanordningar på Kusön och 
Kusån. 

Tidsbegränsningen ska gälla tills ett beslut om verksamhetsområde för 
avlopp fastställts och det finns möjlighet att ansluta till kommunalt avlopp, 
dock senast till 2018-09-30.  

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden har i beslut 2014-03-18 § 18 med dnr 2013-966-
424 lämnat yttrande till Länsstyrelsen gällande verksamhetsområde för 
avlopp på Kusön och Kusån. Miljö- och byggnämnden ansåg i sitt yttrande  
att ett verksamhetsområde för avlopp ska inrättas på Kusön och Kusån enligt 
§ 6 i Lagen om allmänna vattentjänster.  

Ett viktigt skäl för nämndens ställningstagande är att det är mycket viktigt att 
säkerställa skyddet på både kort och lång sikt för kommunens 
huvudvattentäkt på Kusön. Genomförda inventeringar och inspektioner har 
visat att många avloppsanordningar på Kusön och Kusån har stora brister 
och otillräcklig rening av avloppsvattnet, vilket resulterat i förelägganden 
med krav på åtgärder.      

Skäl för beslutet 
Eftersom frågan om kommunalt avlopp på Kusön och Kusån är under 
prövning anser nämnden följande. 

Miljö- och byggnämnden avser att vid begäran, ge möjlighet till förlängd tid 
för åtgärd, till de fastighetsägare som fått förelägganden att åtgärda sin 
avloppsanordning.  
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Om bristerna i avloppsanordningen är sådana att det föreligger risk för 
betydande olägenhet för människors hälsa och miljön bedömer nämnden att 
förlängd tid inte kan medges. Hänsyn ska också tas till Kusöns 
vattenskyddsområde. 

När kommunalt avlopp kan komma att bli aktuellt på Kusön och Kusån 
bedömer miljö- och byggnämnden att nya beslut gällande små 
avloppsanordningar måste tidsbegränsas. 

Nämnden bedömer vidare att beslut som avser nyanläggning eller ändring av 
små avloppsanordningar på Kusön och Kusån måste tidsbegränsas.  

Miljö- och byggnämnden bedömer att besluten måste tidsbegränsas tills ett 
beslut om verksamhetsområde för avlopp fastställts och det finns möjlighet 
att ansluta till kommunalt avlopp.  

Miljö- och byggnämnden bedömer vidare att om verksamhetsområde för 
avlopp inte blir aktuellt måste tidsbegränsning gälla till 2018-09-30.  

_____________  

 
Delges 
Handläggarna på samhällsbyggnadskontoret 
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§ 33 Debitering vid tillsyn, enligt miljöbalken, av 
verksamheter där fasta tillsynsavgifter saknas 
 

Beslut  
Kostnader för löpande tillsyn, enligt miljöbalken, av verksamheter där fasta 
tillsynsavgifter saknas ska debitering efter varje genomförd Tillsyn – 
Rapport – Beslut ske, enligt de tillsynskostnader som kommunfullmäktige 
fastställt. 

Beskrivning av ärendet 
Kostnader för miljö- och byggnämndens löpande tillsyn, enligt miljöbalken, 
av verksamheter där fasta tillsynsavgifter saknas har i flera fall inte 
debiterats den ansvarige verksamhetsutövaren inom rimlig tid. 

Som exempel på olika insatser är nedskräpning av skog och mark samt 
tomter med skrotbilar. 

Eftersom dessa ärenden har en tendens att löpa under en längre tid med krav 
på flera insatser från nämndens sida är det viktigt att debitering av 
kostnaderna sker regelmässigt och i tiden. Det har visat sig att flera 
inspektioner har genomförts innan det blir beslut i ärendet. Sedan kan beslut 
lämnas för överprövning och överklagning som i sin tur kan komma att 
kräva ytterligare tid ett par år. 

Debitering bör därför ske i nära anslutning till de olika tillsynsinsatserna, 
detta kommer också att vara en fördel för verksamhetsutövarna. 

Efter varje inventerings- och inspektionsinsats lämnas beslut till den berörde 
så att denne förstår vad nämnden förväntar vad som ska göras eller åtgärdas. 
Samtidigt uppnås en kontinuitet även om ärendet skulle komma att sträcka 
sig över en längre tid. Att debiteringskostnaden följer efter beslutet kan 
också vara ett tecken för den berörde att om åtgärderna inte genomförs så 
kommer det att kosta ytterligare.  

Efter tillsyn (inventering och inspektion) görs en inspektionsrapport. 
Rapporten ligger till grund för det beslut som nämnden tar. I beslutet ska det 
framgå vilken kostnad som ansvarsutövaren ska betala. Beslutet tillsammans 
med faktura skickas till den ansvarige efter varje genomförd  
Tillsyn – Rapport - Beslut.  
______________  

Delges 
Handläggarna vid samhällsbyggnadskontoret 
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§ 34 Pilen 2 och 6 – Utredning av ledningsnätet i området 
vid fd FFV´s tvätteri i Boden 
 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden förelägger att Bodens kommuns tekniska 
förvaltning utreder ledningsnätet för dricksvatten för området kring 
fastigheten Pilen 2 och 6 och tar fram följande information. 

1. Kommunens nuvarande vattenledningar, inklusive rörmaterial, 
dimension, förläggningsdjup samt flödesriktning. 

 
2. Kommunens (eventuella) historiska vatten ledningar 

 
3. Dragningar för interna vattenledningar hos fastighetsägare samt - i 

den mån det är möjligt - information om förläggningsdjup, 
rörmaterial och dimension. 

 
Uppgifterna skall lämnas till nämnden senast den 27 maj 2014 

Beskrivning av ärendet 
lnom ramen för pågående utredningar om föroreningar vid f.d. FFV:s tvätteri 
i Boden, har SGU genom konsultföretaget NIRAS tagit fram en 
sammanställning över vilka provtagningar och kemiska analyser som 
genomförts på dricksvatten i tidigare utredningar.  
 
Orsaken är att Bodens kommun genom miljö- och byggnämnden har 
efterlyst uppgifterna. 
 
NIRAS har läst igenom undersökningsrapporter från perioden 2008 - 2012 
och därefter sammanställt provtagningsresultaten i ett PM daterat 31 mars 
2014. 
 

Skäl för beslut 
Provtagning av dricksvatten har genomförts i Golders två utredningar år 
2009 och 2011. I figur nedan redovisas lägen för tidigare provtagningar av 
dricksvatten, benämnda GARVI - 4. 
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Figur 1. VA-ritning med markerade lägen för tidigare provtagningar av dricksvatten. 
Blå pilar anger ungefärliga lägen för inkommande vattenserviser. 
 
Klorerade alifater har påvisats i samtliga tappställen som har provtagits. 
Koncentrationerna underskrider de aktuella jämförvärdena med bred 
marginal. 
Kemiska analysresultat från provtagningspunkt GARV;2 har inte påträffats 
i Golders rapport. 

Motivering 
Klorerade alifater har detekterats i dricksvattnet i samtliga provtagna 
tappställen. De uppmätta koncentrationerna understiger dock tillämpbara 
gräns- och jämförvärden, varför några betydande hälsorisker inte bedöms 
föreligga vid konsumtion av vattnet. 
 
Att ämnena kan detekteras i dricksvattnet indikerar erfarenhetsmässigt att 
dricksvattennätet åtminstone ställvis står i kontakt med förhållandevis 
kraftiga jordföroreningar. Områden med konstaterade kraftiga 
jordföroreningar har konstaterats inom fastigheterna Pilen 2 och Pilen 6, men 
kan också förekomma på ytterligare platser uppströms de provtagna 
tappställena. 
 
Miljö- och byggnämnden anser att ytterligare utredningar bör komma till 
stånd i syfte att få ett samlat grepp om förekomsten av klorerade alifater i 
dricksvattnet varför ett första och viktigt steg är att det utarbetas för 
ändamålet en samlad VA-ritning som belyser bilden av de kommunala 
vattenledningarna både historiskt och i nutid. Samtidigt bör också 
fastigheternas interna vattenledningar klarläggas. 
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Bilaga Sammanställning från NIRAS om tidigare provtagningar av 
klorerade kolväten i dricksvatten vid f.d FFV:s tvätteri i Boden, 
daterad 31 mars 2014 

 Besvärshänvisning 

 

_____________  

 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen i Bodens kommun 
 
Delges 
 
Länsstyrelsen i Norrbottens län, miljöskydd – förorenade områden 
SGU, Erik Bergstedt 
NIRAS, Niclas Larsson 
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