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Kerstin Chley från tekniska förvaltningen och Linus Pettersson från samhällsbygg-
nadskontoret informerade om den gjorda parkeringsinventeringen . 

Helene Henriksson från tekniska förvaltningen, VA-avdelningen besvarade frågor 
om kommunens vattentäkt på Kusön. 
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§ 13 Meddelanden och delgivningar  
  

Beslut  

Meddelandena och delgivningarna läggs till handlingarna.  

Beskrivning av ärendet 

1.   xxxx Dnr 2012-881-449 – xxxxx överklagan om hästhåll 
      ning översänt till länsstyrelsen/SAKA 
2.   Rasmyran 1:7 – Dnr 2012-087 – Mark- och miljödomstolen upphäver läns- 
      styrelsen och miljö- och byggnämndens beslut om positivt förhandsbesked för 
      nybyggnad av enbostadshus och återförvisar ärendet till MBN för fortsatt  hand- 
      läggning 
3.   Vibbyn 10:1 –Dnr 2012-997-422 – Länsstyrelsens beslut gällande byte av bro  
      över Kippelbäcken, längs väg 685 
4.   Boden 2:129 – Dnr 2012-259 – Länsstyrelsens upphäver MBN:s beslut att läm- 
      na tidsbegränsat bygglov för ändrad användning  
5.   Boden 1:156 – Dnr 2013-026-465, Foajécaféet – Åtalsanmälan avseende ev  
      brott mot livsmedelslagen/SAKA 
6.   xxxxx – Dnr 2011-892-451 – Mark- och miljödomstolen beslutar om  
      utdömandet vite 
7.   xxxx – Dnr 2012-066 – Mark- och miljödomstolen avslår xxxxx  
      begäran om syn och avslår överklagandet 
8.   Erikslund 2:2 – Dnr 2012-780-427 – Bodensågen AB. Anteckningar efter möte  
9.   Torpgärdan 4:35 – Dnr 2012-209, M Hansén Bil & Maskin. Länsstyrelsen av- 
      slår överklagandet ang uttagande av byggsanktionsavgift  
10. xxxx – Dnr 2012-034. Påminnelse om obligatoriskt ventilations- 
      kontroll/INNI 
11. Harads 7:23 – Dnr 2013-029, Brittas Pensionat. Obligatorisk ventilations-  
      kontroll/INNI 
12. Sörbyn 4:15 – Dnr 2013-028, Nya Gården i Sörbyn AB. Obligatorisk ventila- 
      tionskontroll/INNI 
13. Boden 1:160 – Dnr 2013-030. AEVS Timjan AB. Obligatorisk ventilations- 
      kontroll/INNI 
14. Lakaträsk 10:1 och Djupsjö 3:69, Karins Bed & breakfast. Obligatorisk ventila- 
      tionskontroll/INNI 
15. xxxx – 2012-211, xxxx. Länsstyrelsen avslår överklagandet ang  
      uttagande av byggsanktionsavgift  
16. Rapport Strandbad 2012:1 – Sammanställning av provtagningar och inspektio- 
      ner vid badplatser i Bodens kommun sommaren 2012 
17. KF:s § 16 – Justering av bygglovtaxan att gälla fr om 2013-03-01. 

_________________  
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På grund av reglerna i Person-
uppgiftslagen (PUL) publiceras 
inte delegationslistan på internet. 
Vid intresse att ta del av innehål-
let hänvisas till samhällsbygg-
nadskontoret, plan 5, stadshuset.

§ 14 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 ansök-
ningar och avgivit yttranden inom följande verksamheter: 

Miljötillsyn 
Livsmedelskontroll 
Övriga yttranden och tillstånd  
Bygglov 
Kontrollplaner 
 

Delegationsbeslut ej med på listan 

1.  Järnvägen 100:1 – Dnr 2012-855-423, Trafikverket. Miljöteknisk markunder 
     sökning vid nedlagt transformatorhus/HOHA 
2.  xxxxx – Dnr 2013-022-427, xxxxx. Beslut för inrättande av anläggning för  
     utvinning av bergvärme/STJO 

 

____________ 
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§ 15 SBK-rapport  
  

Beslut  

Rapporten läggs till handlingarna.  

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret har upprättat en rapport för februari 2013. 

_____________  
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§ 16 Över- och underskottsfond 
  

Beslut  

Överskottet går till utbildning av nämndsledamöter i Miljö- och byggnämnden.
  

Beskrivning av ärendet 

Se bifogad skrivelse. 

 

_______________ 

 
Delgivning  

Ekonomikontoret  
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§ 17 Månadsrapport  
  

Beslut  

Månadsrapporten ska ingå i SBK-rapporten varje månad. 

Beskrivning av ärendet 

 

Se bifogad skrivelse. 

____________  

Delgivning  

Ekonomikontoret 
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Dnr 2013-005-427 

§ 18 Xxxxxx – Föreläggande med försiktighetsmått över djur-
hållning 

  

Beslut  

Miljö- och byggnämnden beslutar med stöd av 26 kap. 9 § samt 2 kap. 2 och 3 §§ 
miljöbalken (1998:808) att förelägga Xxxx Boden om följande försiktighetsåtgär-
der: 

 
1. Verksamheten ska bedrivas så att den i huvudsak överensstämmer med vad 

som angetts i anmälningshandlingarna och i övrigt har åtagit sig i ärendet 
om inte annat framgår av följande punkter. 

 
2. Av djur hårt belastade ytor närmast stallbyggnaderna ska hårdgöras och för-

ses med stödkant. All gödsel ska samlas upp och lagras i godkänd gödsel-
vårdsanläggning eller spridas ut på åkermark. 

 
3. Ensilage ska lagras i torn- eller plansilos. Pressvatten från ensilering ska 

samlas upp i flytgödselbehållare eller motsvarande. 
 

4. Stallgödsel ska i första hand lagras i de ordinarie lagringsutrymmena. När så 
finns skäl får stallgödsel tillfälligt lagras på fält. Lagringstiden ska dock hål-
las så kort som möjligt. Plats för lagring av stallgödsel ska ske på sådant sätt 
att läckage till vattendrag, grundvatten och vattentäkter inte riskeras. Göd-
seln ska läggas på torr och jämn plats och på ett avstånd av minst 150 meter 
från bostadshus, vattendrag och vattentäkt. 

 
5. Spridning av flytgödsel och urin ska ske med en av följande metoder:  

   a. bandspridningsteknik eller annan liknande teknik som innebär att  
       gödseln placeras direkt på marken,  
   b. myllningsaggregat eller annan liknande teknik som innebär att gödseln  
       placeras direkt i marken. 

 
6. Flytgödsel får endast spridas under tiden 1 mars till 31 oktober. Under tiden 

1 augusti till 31 oktober får spridning av flytgödsel endast ske till etablerad 
vall eller inför sådd av höstoljeväxter. 

 
7. Stallgödsel ska brukas ned under spridningsdagen om inte spridning sker på 

växande gröda.  
 

8. Transport av gödsel ska ske så att spill förhindras. 
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§ 18  

9. Spridning av stallgödsel ska ske i sammanhängande perioder. Hänsyn ska tas 
till rådande och förväntade väderförhållanden, för att undvika stora närings-
förluster och att det uppstår olägenheter för närboende. Spridning under lör-
dagar, söndagar, helgdagar och helgdagsaftnar bör undvikas. 

 
10. Stallgödsel får inte spridas närmare än 10 meter från ett vattendrag eller ett 

vattenförande dike. Om en exakt spridningsteknik (till exempel släpslangs-
spridare) används kan skyddsavståndet minskas till 6 meter. 

 
11. Stallgödsel får inte spridas närmare än 50 meter från en vattentäkt. Om 

markytan lutar mot en vattentäkt eller ofta svämmas över vid snösmältning 
eller rik nederbörd ska gödselspridningen ske med särskild försiktighet.  

 
12. En fullständig markkartering ska göras minst vart tionde år med avseende på 

fosfor, kalium och pH. När ett fält har nått högsta fosforklass ska stallgöd-
selgivorna begränsas till den fosforgiva som rekommenderas för den aktuella 
grödan. Miljö- och byggnämnden har fått ta del av markkartering för år 
2000. Aktuell markkartering ska skickas in till nämnden innan utgången av 
år 2014.  

 
13. Spridning av stallgödsel ska ske enligt en årligen upprättad gödslingsplan 

som grundas på den aktuella mark- eller linjekarteringen. Gödslingsplanen 
ska sparas och finnas tillgänglig under minst sex år.  

 
14. Kemiska produkter ska hanteras på sådant sätt att förorening av mark, ytvat-

ten eller grundvatten inte kan ske.  
 

15. Diesel- och eldningsolja ska lagras på en ogenomsläpplig invallad yta under 
tak. Invallningen ska rymma den största cisternens volym och minst 10 % av 
övriga cisterners volym.  

 
16. Spillolja, uttjänta batterier och annat farligt avfall ska förvaras i för ändamå-

let iordningställt utrymme, innan det transporteras bort för slutgiltigt om-
händertagande. Utrymmet ska vara överbyggt med tätt golv. Spillolja får inte 
användas för smörjningsändamål eller liknande. 

 
17. Förändringar i djurhållningen, gödselhanteringen, spridningsarealen, eller 

andra betydande förändringar, ska senast 6 veckor innan anmälas till till-
synsmyndigheten. 

 
Detta beslut kan överklagas. Se bifogad överklagningshänvisning. 
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§ 18  

Information 

Miljö- och byggnämnden vill samtidigt passa på att informera att reglerna i miljö-
balken fortfarande gäller för verksamheten. Mera detaljerade regler finns i förord-
ning (1998:915) om miljöhänsyn i lantbruket och Jordbruksverkets föreskrifter om 
miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring (SJVFS 2004:62). 

Detta innebär att miljö- och byggnämnden i ett senare skede kan komma att ställa 
krav på ytterligare åtgärder om det visar sig att verksamheten påverkar eller riskerar 
att påverka människors hälsa eller miljön. 

Verksamheten ska också dokumenteras enligt förordning om verksamhetsutövarens 
egenkontroll (1998:901). LRF:s Miljöhusesyn rekommenderas och kan användas 
som underlag. 

Bakgrund 

Grundfakta om lantbruket 

Enligt uppgifter från SAM 2012 har Xxxxx tillgång till 170 hektar jordbruksskiften. 
 

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken 

Enligt miljöbalken krävs en anmälan till kommunens miljö- och byggnämnd om 
lantbruk har mellan 100 och 400 DE med mjölkproduktion. Det är sedan miljö- och 
byggnämndens ansvar att pröva verksamheten och besluta om försiktighetsåtgärder. 

xxxxx lämnade en första anmälan enligt miljöbalken om sin djurhållning till miljö- 
och byggnämnden under januari 2006. Den 22 februari 2006 lämnade nämnden be-
slut över anmälan med två försiktighetsmått kring hanteringen av farligt avfall. 

Eftersom förändringar har skett av verksamheten har Xxxx lämnat in en aktuell 
anmälan med beskrivning av sin verksamhet. 

En reviderad anmälan enligt miljöbalken med beskrivning av verksamheten lämna-
des in till nämnden den 4 januari 2013 

På fastigheten bedrivs lantbruk med 152 djur (nötkreatur). De flesta av djuren är 
kor, utöver det finns en liten andel tjurar och uppfödningen sker genom lösdrift. 
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§ 18  

Beskrivning av verksamheten enligt inspektion den 4 december 
2012 och inlämnad anmälan från den 4 januari 2013 

På fastigheten Xxxx 1:44 bedriver Xxxx, Xxxx 11, 961 91 Boden jordbruk med 
djurhållning med mer än 100 djurenheter, DE, där den huvudsakliga verksamheten 
utgörs av mjölkproduktion. Den anmälda verksamheten har prövningsnivå C och 
kod 1.20 enligt bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälso-
skydd. 

Djurslag Prövad 
för 

Nuvarande 
besättning 

Antal 
DE 

Typ av gödsel Volym 
m3 

Mjölkkor 93 81 81 Flytgödsel 2 600 
Kalv, 1-6 mån 
(1/6 DE) 

 18 3 Djupströbädd  

Ungnöt, 6-12 
mån, (1/3 DE) 

27 9 Djupströbädd  

Övrig nöt, > 12 
mån (1/3 DE) 

39 

26  Djupströbädd  

Summa, antal 
djur och DE 

132 152 102   

 
Gödselhantering – lagring och spridning  

Gödsel från mjölkkorna hanteras som flytgödsel och gödseln samlas i en cirkulär 
flytgödselbehållare med sarg. 

Flytgödselbehållaren rymmer 2826 m3. Den fylls underifrån och har ett stabilt 
svämtäcke eller annan täckning. Mjölkrumsavloppet är kopplat till en flytgödsel-
brunnen. Pressvatten från ensilagesilona samlas upp i flytgödselbrunnen. 

Spridning av flytgödseln sker en gång runt midsommar och en gång i augusti. Dess-
utom sker vårspridning till de årsådda grödorna   
 
Spridning sker med en 12 kubikmeters gödseltunna med s.k. bredspridning dvs. 
från en ”platta”. Gödselgivan är ca 30 ton per hektar. 

Djupströbädden från ungdjuren och utegångsdjuren har en lagringskapacitet på 250 
m3 och körs ut under augusti månad ut på åkermarken. 

Växtodlings- och gödslingsplan 

Växtodling. Två skördar med vall tas per år. Den första sker vid midsommartid och 
den andra i mitten/slutet av augusti månad. 

Vallodling  3-4 årsvallar 
Slutet av maj, i början av juni på årsinbädd   ca 60 ton/ha 
Slutet av augusti månad på äldre vallar   ca 30 ton/ha 
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§ 18  

Enligt uppgifter från Xxxx har verksamheten tillgång till 165 ha åkermark för 
spridning av flytgödseln.  

Miljö- och byggnämnden har uppgifter om att gårdens marker senast är markkarte-
rade år 2000 och växtodlingen följer en anpassad växtodlings- och gödslingsplan. 

Ensilage lagras i fem stycken plansilos på gården och som komplement i runda ba-
lar. Plansilos har följande mått: 
 
 Längd Bredd Höjd  Rymmer 
Plansilo 1 40 m 10 m 2,7 m 1080 m3 ,
Plansilo 2 40 m 8,0 m 2,4 m 768 m3 , 
Plansilo 3 20 m  8,0 m 3,0 m 480 m3 , 
Plansilo 4 20 m 5,0 m 3,0 m  300 m3 , 
Plansilo 5 20 m 5,0 m 3,0 m 300 m3 , 

 
Uppsamling av pressaft från ensilering och regnvatten går vidare till flytgödselbe-
hållaren. 

Kemisk bekämpning 

Ingen kemisk bekämpning sker för närvarande. Senaste kemiska bekämpning var 
2004 – 2005. Xxxx innehar sprutcertifikat. 

Lagring av brandfarlig vara 

På gården finns en dieselcistern som rymmer 5 m3. Den är placerad utomhus utan 
invallning intill flytgödselbehållaren. Dieseltanken är senast besiktat år 2006 där 
kontrollresultatet visade att målningssystemet var skadat. Xxxx upptäckte detta 
2013-02-01 och har därför beställt en ny cistern från ABG. Enligt ABG’s hemsida 
står det att samtliga av ABG´s cisterner med Fill-Rite pump är standardutrustade 
med det vattenabsorberande filtret "Bränslevakten", manlucka, benställning, påfyll-
nadskapsel 2", sugrör, luftrör och elektroniskt överfyllnadsskydd. Invändigt är ci-
sternerna behandlade med ett av Statens anläggningsprovning godkänt system och 
utvändigt blästrade, grund- och täckmålade. Vidare står det att ABG´s cisterner 
uppfyller kraven enligt myndigheternas bestämmelser.  

Hantering av avfall 

Farligt avfall, som till exempel spillolja (förvaras i plastdunkar)och uttjänta batteri-
er, förvaras i maskinhallen. Ett 5-årigt tillstånd för transport av farligt avfall har 
lämnats av länsstyrelsen till Xxxx men nämnden påpekade under inspektionsbesö-
ket att att detta var i behov av förnyelse (gick ut den 7 mars 2011). Ett nytt 5-årigt 
tillstånd för transport av farligt utfärdades av länsstyrelsen 2013-01-16.   

Ensilageplast och annan jordbruksplast får inte förbrännas av verksamhetsutövaren 
utan måste lämnas för återvinning till SWEPRETUR AB. 
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§ 18  
Kadaver och dyl tas om hand av ”kadaverbilen” (Lundmans djurtransporter AB 
från Öjebyn). 

Metallskrot o dyl lämnas till Kuusakoski AB för återvinning. 

Avrinning och avvattning 

Takavvattning sker delvis från taket på ladugården med hjälp av hängrännor och 
vattnet leds sedan till baksidan av byggnaden.. Miljö- och byggnämnden vill poäng-
tera vikten av att takavvattning sker på sådant sätt att det ej kommer i kontakt med 
stallgödslet med anledning av stallgödslets näringsinnehåll. Det är upp till verk-
samhetsutövaren att säkerställa att takavvattning och insamling av vatten från even-
tuellt ensilage- och pressvatten sker på ett säkert sätt. 

Avloppsvatten 

Avloppsvatten från stallrengöring och mjölkrum leds till flytgödselbrunnen. Samma 
gäller även avloppsvatten från personalrum (dusch och toalett). 

Kommunikation 

Ärendet har kommunicerats enligt 19 kap. 4 § miljöbalken och 17 § 
förvaltningslagen. 

Motiv och bedömning 

Miljö- och byggnämnden gör bedömningen att Kennet Samuelson har uppfyllt den 
föreskrivna anmälningsplikten för nuvarande verksamhet. Nämnden anser också att 
de försiktighetsåtgärder som har tagits fram är tillräckliga för att förebygga att 
verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Fastigheten ligger i ett utpräglad och gammal jordbruksbyggd och djurhållningen 
har bedrivits på platsen under lång tid. Närliggande bostadshus, inom 200 meter 
från djurstallarna, har inte informerats av Miljö- och byggnämnden om nuvarande 
verksamheten. Miljö- och byggnämnden anser inte att närboende behöver informe-
ras då ändringen av verksamheten snarare medför minskad risk för luktolägenhet, 
färre transporter och att djurhållningen koncentreras till hemgården. Risken för 
luktstörningar från aktuella stallar till närboende bedöms som liten. Störningar i 
mindre omfattning till exempel när det gäller måttlig lukt från djurstallar får tålas i 
en jordbruksbygd. 

Xxxx bor själv på fastigheten där djurhållningen bedrivs. 

Gödsellagring 

Enligt förordningen om miljöhänsyn i jordbruket (SFS 1998:915), ska verksam- 
heter som har mer än 100 DE nötkreatur kunna lagra gödseln i minst 8 månader en-
ligt paragraf 6.  
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Efter den 1 januari 2014 ändras lagringskapacitet för stallgödsel till minst 8 måna-
der enligt övergångsbestämmelserna i samma förordning. 
 
På gården produceras under en åttamånadersperiod ca 140 x 16,6 = 2 324 m3 flyt-
gödsel samt extra vatten från mjölkrummet. Redovisad lagringskapacitet för gödsel 
bedöms vara tillräcklig. 

Det är dock verksamhetsutövarens ansvar att kraven på minsta lagringskapacitet 
uppfylls.  

Spridning av stallgödsel 

Tidpunkter för gödselspridning 

Senare års erfarenheter från forskning och praktik visar att gödsling innan höstsådd 
ökar risken för läckage av kväve. Miljö- och byggnämnden anser därför att höst-
spridning av flytgödsel ska begränsas. Höstgödsling med flytgödsel inför sådd av 
etablerade vallar kan emellertid accepteras. 

Om gödsel sprids före sådd ska den snarast brukas ner för att växtnäringen ska tas 
till vara på bästa sätt. En snabb nedbrukning minskar också risken att omgivningen 
påverkas av luktstörningar. 

En stor del av spridningsarealen ligger i anslutning till verksamhetsutövarnas eget 
bostadshus. Vid spridning av stallgödsel bör särskild hänsyn tas till rådande och 
förväntade vindförhållanden och väderlek så att närboende störs i så liten utsträck-
ning som möjligt. Miljö- och byggnämnden anser inte att det är nödvändigt att 
meddela boende i anslutning till spridningsarealen före gödselspridning eftersom 
dessa är ägarna. Miljö- och byggnämnden anser även 

att gödselspridning i huvudsak bör ske under vardagar men att det ska finnas möj-
lighet att i undantagsfall sprida under lördagar, söndagar, helgdagar eller helgdags-
aftnar. 

Skyddsavstånd till vatten 

I de fall där gödsel sprids intill ett vattendrag eller ett öppet vattenförande dike ska 
det finnas en spridningsfri zon på minst 10 meter intill vattendraget för att undvika 
spridning direkt i vattnet eller via ytavrinning till vattendraget. Om slangspridnings-
teknik eller motsvarande exaktspridningsteknik används kan skyddsavståndet 
minskas till 6 meter. 

För att skydda vattentäkter i samband med gödselspridning ska ett skyddsavstånd 
på minst 50 meter hållas. 

Fosfor och spridningsareal 

Enligt Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2004:62) får medelårsgivan av fosfor 
under en femårsperiod inte överstiga 22 kg fosfor per hektar och år.  
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§ 18  
Företagets spridningsareal ska därför anpassas så att medelårsgivan inte överstiger 
detta värde. I den tillgängliga spridningsarealen får inte träda och eventuella 
skyddszoner räknas in.  

Det är viktigt att hela den spridningsareal som angetts i ansökan utnyttjas för sprid-
ning av stallgödsel och andra organiska gödselmedel för att förhindra att närings-
ämnena koncentreras till vissa åkrar med ökad risk för utlakning. Med regelbunden 
markkartering kan olika skiftens fosfor- och kaliumklass kontrolleras så att man på 
bästa sätt kan utnyttja den växtnäring som finns i stallgödseln. 

Xxxx har uppgett att de står i begrepp att köpa in mer mark. Redovisad spridnings-
areal bedöms därmed vara tillräcklig.  

Dokumentation 

Spridningen av stallgödsel ska ske enligt en årligen upprättad gödslingsplan grun-
dad på aktuell mark- eller linjekartering. De senaste sex årens gödselplaner ska ef-
ter begäran kunna visas upp för tillsynsmyndigheten. 

Kemisk bekämpning 

Detta är inte aktuellt eftersom ingen kemisk bekämpning sker – åtminstone för när-
varande. 

Lagring av brandfarlig vara 

Miljö- och byggnämnden anser att diesel- och oljecisterner ska stå på en oge-
nomsläpplig invallad yta under tak för att förhindra läckage som medför förore-
ningar av yt- och/eller grundvatten. Invallning minskar risken för läckage vid till 
exempel påkörning, stöld, hävertverkan, rostangrepp eller liknande.  

Miljö- och byggnämnden vill upplysa om att det enligt lagstiftning gällande brand-
farlig vara kan krävas tillstånd från Räddningstjänsten i Bodens kommun för att 
förvara mer än 10 m3 dieselolja utomhus, respektive 250 liter inomhus. Ur brand-
synpunkt finns även riktlinjer för hur långt ifrån en byggnad som en cistern ska vara 
placerad. Avståndet regleras utifrån cisternens användningsområde och om en 
brandsäker vägg finns.  

Mer information kan fås från Räddningstjänsten i Bodens kommun på telefon 0921-
62 000.  

Dock skall enligt Naturvårdsverkets föreskrift (2003:24) om skydd mot mark- och 
vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor information enligt 4 kap. para-
graferna 1-2 samt 1 kap. paragraferna 1:1-2 lämnas till Miljö- och byggnämnden i 
Bodens kommun. 
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§ 18  

Avgift 

Avgift för handläggning av anmälan kommer att debiteras enligt taxa antagen av 
kommunfullmäktiges beslut 2011-11-19, § 172, Bodens kommun. 

I detta fall för klassningskoden 1.20-2 med prövningskoden C är avgiften för 
närvarande 4 788 kr (6 timmar). Avgiften betalas via faktura, som skickas separat 
inom kort. 
 
________________  

 
Delgivning  

Xxxx,  

 

 

Bilagor 
Överklagningshänvisning  
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Dnr 2013-65-441 

§ 19 Fastställande av kontrollplan för provtagning och bedöm-
ning av badvattenkvalitet vid kommunens strandbad 2013 

  

Beslut  

 
Miljö- och byggnämnden beslutar enligt 4 § punkt 4 Badvattenförordningen 
(2008:218) att fastställa kontrollplan för provtagning och bedömning av badvat-
tenkvalitet vid Boden kommuns strandbad år 2013, enligt bilaga 1. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt badvattenförordningen (2008:218) ska kommunen identifiera de relevanta 
badvatten som finns inom kommunen, anteckna badvattnen i kommunala bad-
vattenregister, fastställa kontrollplaner, ta prover samt bedöma vattnen så att bad-
vattnen kan klassificeras och lämpliga åtgärder kan vidtas vid dålig kvalitet.  

En kontrollplan ska upprättas och fastställas årligen för varje badvatten. Kon-
trollplanen ska innehålla datum för planerade vattenprovtagningar för den kom-
mande säsongen. Kontrollplanen ska rapporteras till Havs- och vattenmyndighetens 
datavärd. 

Skäl för beslutet 

Miljö- och byggnämnden fastställde 2012 års kontrollplan den 20 mars 2012  
§ 18. En liknande kontrollplan upprättas för år 2013. Den enda förändringen från 
föregående år är att Hedens badplats inte längre är aktuell. 

I Bodens kommun utgör Aldersjön ett badvatten enligt badvattendirektivet 
2006/7/EG (EU-bad). 

Miljö- och byggnämnden gör, med ledning av dels tidigare års provresultat, dels 
uppskattning av antalet badande vid respektive strandbad, den bedömningen att 
kontroller vid de 16 officiella strandbaden ska ske enligt följande: 

Tre prov per badsäsong tas på badvattnet i Aldersjön, Harads, Sörbyn, Vändträsk, 
Svartbjörnsbyn och Unbyn. 

Två prov per badsäsong tas på badvattnet i Degerbäcken, Gemträsk, Lakaträsk, 
Norriån, Rasmyran, Sandträsk, Svartlå, Södra Bredåker, Ubbyn samt Valvträsk. 

I samband med att Miljö- och byggnämnden genomför den årligt återkommande of-
fentliga tillsynen enligt miljöbalken och badvattenförordningen vid strandbaden, tas 
också de prover som fastställts i kontrollplanen så länge som kommunen eller en 
kommunal nämnd är verksamhetsutövare. 
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§ 19  
Miljö- och byggnämnden är den som då också rapporterar provresultatet till Havs- 
och vattenmyndighetens datavärd. 

Tillväxtnämnden debiteras enligt taxa för provtagning av badvatten och för den år-
liga tillsynen av strandbad enligt miljöbalken. 

Kommunicering 

Tjänsteskrivelse och bilagd kontrollplan har delgetts Tillväxtförvaltningen för 
kommunicering. 

Bilaga 

1. Kontrollplan för provtagning av Bodens kommuns strandbad, daterad  
2013-02-25 

 

Delges 
 

Tillväxtnämnden i Bodens kommun 
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 Dnr  2012-1047-427 

§ 20 Heden 3:28, 8:6, 8:4 och 7:31: Beslut över ansökan om till-
stånd för hantering av kemiska bekämpningsmedel inom 
Kusöns vattenskyddsområde 

  

Beslut 

Miljö- och byggnämnden avslår Bröderna Olofssons Lantbruks AB:s ansökan om 
tillstånd för hantering av kemiska bekämpningsmedel inom Kusöns vattenskydds-
område under år 2013. 

Beslutet gäller den del av ansökan som avser hantering av kemiska bekämpnings-
medel under år 2013. 

Ansökan avseende hantering av kemiska bekämpningsmedel under åren 2014 – 
2018 kommer att behandlas under år 2014. 

Överklagan 

Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen i Norrbotten, se bilaga. 

Skäl för beslut 

Allmänt 

All hantering med påföljande spridning av kemiska bekämpningsmedel är en risk, 
om hanteringen av dessa medel inte sker med stor försiktighet och markerna inte är 
olämpliga. 

 
Vid spridning belastar medlen jorden med påföljande risker att ledas vidare och nå 
grundvattnet. Rester av dessa ämnen kan vidare under en längre tid efter spridning-
en belasta jorden och därmed fortsätta att påverka grundvattnet. 

 
Kusöns grundvattentäkt 

Bodens kommuns huvudvattentäkt, Kusöns grundvattentäkt, förser drygt 22 000 av 
kommunens invånare med allt hushållsvatten; 10 000 – 15 000 kubikmeter per dag. 

En stor del av täktens vattenbildning sker från Kusöns grundvatten. Detta medför 
att grundvattnet står i nära kontakt med det råvatten som ger kommunen dess 
dricksvatten. 

För att säkra vattnet en god kvalitet ingår stora delar av Kusön i det vattenskydds-
område för vilken det finns föreskrifter för att säkra täktens skydd. 
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§ 20  
Länsstyrelsen har i beslut, 2010-11-29, beslutat om ett skyddsområde för grundvat-
tentäkten med tillhörande föreskrifter. Vattenskyddsområdet är indelat i olika 
skyddszoner, vattentäktzon, primär skyddszon, sekundär skyddszon och tertiär 
skyddszon. 

Av dessa föreskrifter framgår bl a hur kemiska bekämpningsmedel får ske. Enligt 
dessa föreskrifter är hanteringen av dessa medel förbjuden i vattentäktzon och den 
primära skyddszonen. 

Hantering av kemiska bekämpningsmedel i den sekundära och tertiära vatten-
skyddszonen kräver tillstånd av miljö- och byggnämnden. 

Den sekundära vattenskyddszonen skall ha sådan utbredning att uppehållstiden för 
grundvatten från zonens yttre gräns till vattentäktszonen ska vara minst ett år. 

Bedömning 

Vid bedömning om tillstånd kan lämnas för Bröderna Olofssons Lantbruk AB’s an-
sökan finner nämnden att kunskapen om vattenskyddsområdet inte är tillräckligt. 

Nämnden saknar en grundläggande redovisning med efterföljande beskrivning om 
markanvändningen inom hela vattenskyddsområdet, oklarheter om markens och 
jordens beskaffenhet samt grundvattnets innehåll av näringsinnehåll och ev före-
komst av kemiska bekämpningsmedelsrester är otillräcklig. 
 
Miljö- och byggnämnden anser därför att en sådan inventering och utredning inom 
vattenskyddsområdet bör komma tillstånd som kan ge svar på bland annat markens 
och grundvattnets näringsinnehåll och ev förekomst av restprodukter från kemiska 
bekämpningsmedel innan ytterligare användning av bekämpningsmedel kan med-
ges och tillåtas. 
 
Denna inventering och utredning bör därför göras nu under barmarkssäsongen 
2013. Resultatet från denna bör sedan kunna ligga till grund för fortsatt bedömning 
av Bröderna Olofsson AB’s ansökan för hanteringen av kemiska bekämpningsme-
del under åren 2014 – 2018. 
 
Ytterligare anledning till försiktighet med hanteringen av den kemiska bekämp-
ningsmedel är att den underjordiga vattenförande åsens exakta riktning och utbred-
ning på Kusön inte är helt utredd. 

Beskrivning av ärendet/ansökan 

Bröderna Olofssons Lantbruk AB, Rasmyran 401, 961 98 Boden bedriver jord-
bruksverksamheten med bl a potatis-, spannmåls- och vallodling förutom i Rasmy-
ran även ute på Kusön  
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§ 20  
Bröderna Olofssons Lantbruk AB, Rasmyran 401, 961 98 Boden har inkommit med 
en ansökan om tillstånd att få fortsätta bedriva jordbruksverksamhet på Kusön med 
spridning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområdets sekundära 
och tertiära zon. 

Bröderna Olofssons Lantbruk AB har kontinuerligt bedrivit jordbruksverksamhet 
med spridning av bl a växtnäringsämnen och kemiska bekämpningsmedel på Kusön 
sedan 1978. 

I skyddsföreskrifterna, beslutade av länsstyrelsen 2010-11-29, för Kusöns grund-
vattentäkt § 3 framgår att hantering av kemiska bekämpningsmedel kräver tillstånd 
inom vattenskyddsområdets sekundära och tertiära zoner. 

Ansökan avser hantering av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområ-
dets 

Sekundära zon    Tertiära zon 

Heden 8:6, 8:4 och 7:31  Heden 3:28 och 7:3 
Areal 2,25 ha   Areal 18,8 ha 

Den sammanlagda sökta spridningsarealen för år 2013 ute på Kusön blir därmed ca 
21 hektar. 

Produktionen består främst av utsädespotatis för att försörja potatisodlare med ett 
friskt utsäde.  

Enligt ansökan är växtföljden följande: 

År 1 - Potatis 
År 2 - Spannmål 
År 3, 4 och 5 – Vallodling 

Potatisodling är en verksamhet som för god kvalitet, exempelvis vid odling av sätt-
potatis, kan komma att kräva användning av kemiska bekämpningsmedel.  

De år som potatis odlas kan användning av kemiska bekämpningsmedel mot ogräs, 
bladmögel och insekter(löss) samt kemiska preparat för blastdödning vara nödvän-
dig och komma till användning. 

Vid odling av spannmål kan användning av kemiska ogräsbekämpningsmedel vara 
aktuellt. 

De år då vallodling av åkermarken sker behövs inga växtskyddsmedel enligt ansö-
kan. 
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§ 20  
 

Delgivning  

Bröderna Olofssons Lantbruk AB, Rasmyran 401, 961 98 Boden  

Tekniska förvaltningen i Bodens kommun 
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Dnr 2012-1047-427 

§ 21 Heden 7:31, 8:4 och 8:6: Beslut över ansökan om tillstånd 
för yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen inom Ku-
söns vattenskyddsormåde 

  

Beslut  

 
Miljö- och byggnämnden avslår Bröderna Olofssons Lantbruk AB:s ansökan om 
tillstånd för yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen inom Kusöns vatten-
skyddsområde under år 2013. 

Överklagan 

Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen i Norrbotten, se bilaga. 

Skäl för beslut 

Allmänt 

Hantering av växtnäringsämnen är en risk om markerna är olämpliga och hanter-
ingen sker oförsiktigt. 

I fall växterna inte kan ta upp de näringsämnen som spritts är risken för att grund-
vattnet påverkas stor. Näringsämnenas rörlighet i marken bestäms till stor del av 
markens mättnad ifråga om vatten och näring före spridning, jordartens kornstorlek 
samt näringsämnespartiklarnas storlek och laddning. 

Kusöns grundvattentäkt 

Bodens kommuns huvudvattentäkt, Kusöns grundvattentäkt, förser drygt 22 000 av 
kommunens invånare med allt hushållsvatten; 10 000 – 15 000 kubikmeter per dag. 

En stor del av täktens vattenbildning sker från Kusöns grundvatten. Detta medför 
att grundvattnet står i nära kontakt med det råvatten som ger kommunen dess 
dricksvatten. 

För att säkra vattnet en god kvalitet ingår stora delar av Kusön i det vattenskydds-
område för vilken det finns föreskrifter för att säkra täktens skydd.  

Länsstyrelsen har 2010-11-29 beslutat om ett skyddsområde för grundvattentäkten 
med tillhörande föreskrifter. Vattenskyddsområdet är indelat i olika skyddszoner, 
vattentäktzon, primär skyddszon, sekundär skyddszon och tertiär skyddszon. 

Föreskrifterna behandlar bl a hur yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen får 
ske. Enligt dessa föreskrifter är hanteringen av dessa medel förbjuden i vattentäkt-
zon och den primära skyddszonen. 
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§ 21  
Yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen i den sekundära kräver tillstånd av 
miljö- och byggnämnden. 

Den sekundära vattenskyddszonen skall ha sådan utbredning att uppehållstiden för 
grundvatten från zonens yttre gräns till vattentäktszonen ska vara minst ett år. 

Provtagning och analys av råvattnet i dricksvattenbrunnarna på Kusön har skett un-
der perioden 2001 till 2007för bl a näringsämnen. Under denna tidsperiod kan ing-
en trend för halterna av näringsämnen uppfattas.  

Bedömning 

Vid bedömning om tillstånd kan lämnas för Bröderna Olofssons Lantbruk AB’s an-
sökan finner nämnden att kunskapen om vattenskyddsområdet inte är tillräckligt. 

Nämnden saknar en grundläggande redovisning med efterföljande beskrivning om 
markanvändningen inom hela vattenskyddsområdet, oklarheter om markens och 
jordens beskaffenhet samt grundvattnets innehåll av näringsinnehåll och ev före-
komst av av kemiska bekämpningsmedelsrester är otillräcklig. 

Miljö- och byggnämnden anser därför att en sådan inventering och utredning inom 
vattenskyddsområdet bör komma till stånd som kan ge svar på bland annat markens 
och grundvattnets näringsinnehåll och ev förekomst av restprodukter från kemiska 
bekämpningsmedel innan ytterligare användning av växtnäringsämnen kan medges 
och tillåtas.  

Denna inventering och utredning bör därför göras nu under barmarkssäsongen 
2013.  

Ytterligare anledning till försiktighet med hantering av den kemiska bekämpnings-
medel och växtnäringsämnen inom vattenskyddsområdet är att den underjordiga 
vattenförande åsens exakta riktning och utbredning på Kusön inte är helt utredd. 

Beskrivning av ärendet/ansökan 

Bröderna Olofssons Lantbruk AB bedriver jordbruksverksamheten med bl a pota-
tis-, spannmåls- och vallodling förutom i Rasmyran även ute på Kusön. 

Bröderna Olofssons Lantbruk AB har inkommit med en ansökan om tillstånd att 
yrkesmässigt få hantera och sprida växtnäringsämnen på Kusön inom vatten-
skyddsområdets sekundära zon. 

Bröderna Olofssons Lantbruk AB har kontinuerligt bedrivit jordbruksverksamhet 
med spridning av bl a växtnäringsämnen och kemiska bekämpningsmedel på Kusön 
sedan 1978.  
 



Miljö- och byggnämnden  Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2013-03-19 

Sid 

25 (42) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 21  
I skyddsföreskrifterna, beslutade av länsstyrelsen 2010-11-29, för Kusöns grund-
vattentäkt § 4 framgår att yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen inom vatten-
skyddsområdets sekundära skyddszon kräver tillstånd. 

Ansökan omfattar hantering och spridning av växtnäringsämnen på fastigheterna 
Heden 7:31, 8:4 och 8:6. Arealerna uppgår totalt till 13,52 hektar. 

Enligt ansökan framgår att inom den sekundära zonen ska odlingen 2013 bestå av 
spannmål med insådd samt vall. 

 

______________  

Delgivning  

Bröderna Olofssons Lantbruk AB, Rasmyran 401, 961 98 Boden  

Tekniska förvaltningen i Bodens kommun 
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Dnr 2010-565-450 

§ 22 Xxxx; Föreläggande om städning efter nedskräpning i Xx 
  

Beslut  

Miljö- och byggnämnden förelägger med stöd av 26 kap. 9 § och 26 kap. 14 § mil-
jöbalken, Xxxx att vid vite av 30 000 kronor senast 7 juni 2013 stortera, bortforsla 
avfall/material enligt bilagda fotografier från inspektion utförd 2 november 2012 
samt inspektion 5 mars 2013, från fastigheterna Xxxx. 

Om föreläggandet inte följs kan arbetet komma att utföras genom miljö- och bygg-
nämndens försorg på den försumliges bekostnad i enlighet med 26 kap. 18§ miljö-
balken. 

Beslutet översänds till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets 
inskrivningsdel enligt miljöbalkens 26 kap. 15§. 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 

  

Figur 1. Visar fastigheterna Xxxx och  som omfattas av nedskräpning. 

Ärendet om nedskräpning av fastigheterna Xxxx initierades hos miljö- och bygg-
nämnden i juni 2010. Därefter har nämnden haft ett flertal inspektioner, telefonkon-
takter samt sammanträffanden med nedskräparen Xxxx. Avsikten med kontakterna 
har varit att uppmana och förmå Xxxx att vidta nödvändig uppstädning, bortfors-
ling och sortering av avfall/material från området. 
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§ 22  
Nedan följer i kronologisk ordning en kort sammanfattning av kontakter som skett 
med Xxxx i ärendet samt tillhörande ärendehantering i miljö- och byggnämnden. 

Sammanfattande historik  

Inspektioner och platsbesök 
2010-06-10 – En inspektion utfördes efter att klagomål inkommit från närboende 
och grannar om nedskräpade fastigheter hos Xxxx i Xx 
2010-08-09 - En förnyad inspektion utfördes för att följa upp uppmaningen om av-
städning. 
2010-08-13 - Xxxx lämnade en skrivelse till miljö- och byggnämnden 
2010-10-06 - En inspektion utfördes efter ytterligare inkommet klagomål om ned-
skräpning.  
2010-10-19 - Miljö- och byggnämnden förelade Xxxx om städning av området 
2011-09-29 - Miljö- och byggnämnden lämnade Xxxx förlängd tid att städa upp 
området 
2011-10-12 – Ärendet överklagades till Länsstyrelsen 
2011-11-03 – Ett nytt tillsynsbesök gjordes på det nedskräpade området om städ-
ningen kommit i gång 
 
Sommaren 2012 – Flertal besök gjordes i området och uppmaningar lämnades till 
Xxxx om avstädning och bortforsling av avfall/material. 
2012-07-20 – Platsbesök och delgivning av Länsstyrelsens beslut daterad 2012-07-
11. 
2012-09-21 - Inspektion i syftet att påminna Xxxx om att genomförandet skall vara 
utfört senast 2012-10-31.  
2012-10-08 - Påminnelse skickades med brev i syfte att påminna Xxxx om städ-
ningen. Brevet skickades både Xxxxs folkbokförda adress samt c/o adress där han 
bor. 
2012-11-02 - Inspektion utfördes för att följa upp om städningen och bortforsling 
och sortering av material utförts till beslutat datum, vilket inte skett.  
 

Senaste inspektionen, 2013-03-05  
2013-03-05 - Inspektion utfördes för att följa upp om städningen och bortforsling 
och sortering av material utförts. Vilket inte skett. Inspektionsrapporten biläggs. 
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Skäl för beslut  

§ 22  

Lagrum  

Miljöbalken 
Nedskräpning. 15 kap. 30 § - Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som all-
mänheten har tillträde eller insyn till. 

Förelägganden och förbud. 26 kap. 9 § - Miljö- och byggnämnden får meddela de 
förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna balk samt före-
skrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken skall efter-
levas. 

Vite. 26 kap. 14 § - Beslut om förelägganden eller förbud får förenas med vite. 

Enligt 15 kap. 30 § miljöbalken (1998:808) får ingen skräpa ned utomhus på en 
plats där allmänheten har tillträde eller insyn till. Enligt 2 kap 3 § miljöbalken är 
alla skyldiga att vidta skyddsåtgärder och försiktighetsmått om det finns risk att 
verksamheten medför negativ påverkan på människors hälsa eller miljön.  
 
Tillsynsmyndigheten får enligt miljöbalken 26 kap 9 § förelägga verksamhetsutöva-
ren att följa miljöbalkens bestämmelser och enligt 26 kap 14 § förelägga med vite 
om tidigare föreläggande inte uppfyllts. 

Bedömning 

Sedan klagomålet om nedskräpning av området i Xx inkom till Miljö- och bygg-
nämnden i juni månad 2010 har nämnden genom flera inspektioner och dokumenta-
tion med fotografier som nämnden gjort på platsen kunnat konstatera den omfattan-
de nedskräpning som finns i området. De klagomål och de störningar som de när-
boende och grannar lämnat anser nämnden vara helt befogade och hela området är i 
behov av uppstädning och bortforsling av avfall och material. 
 
Nämnden har vid sina inspektioner och kontakter med Xxxx fört fram till honom 
om nödvändigheten om en uppstädning av hela området. Den samling av olika ty-
per av avfall och material som samlats inom hela området har pågått under en läng-
re tid vilket framgår av de foton som nämnden tagit. 
 
Miljö- och byggnämnden gör också bedömningen att det endast skett vissa mindre 
marginella avfallsförändringar och omflyttningar av avfall/material mellan de olika 
fastigheterna. Dessa omflyttningar bedöms inte ha någon betydelse ur nedskräp-
ningssynpunkt. 
 
Att förvara olika sorters avfall inom området som ligger inom ett område som är 
både detaljplanelagt och väl synligt inom området kan inte vara vare sig tillfreds-
ställande eller godtagbart ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. 
 



Miljö- och byggnämnden  Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2013-03-19 

Sid 

29 (42) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 22  

Trots uppmaningar till Xxxx om städning och bortforsling av allt det avfall och ma-
terial som samlats ihop har inga märkbara åtgärder vidtagits varför nämnden känt 
sig nödsakade att förelägga honom om städning samt bortforsling av avfallet och 
materialet inom området. 

 
Miljö- och byggnämnden anser det vara nödvändigt att den nedskräpning som skett 
inom fastigheterna Xxxx och 6:27 måste avlägsnas och allt det avfall/material som 
finns där måste tas om hand. De klagomål som gränsgrannar och närboende fört 
fram över nedskräpningen är befogad varför åtgärder måste vidtas. Nämnden anser 
att förhållandena på dessa fastigheter omfattas av miljöbalkens 15 kap. 30 paragraf. 
 
Det avfall och material som Xxxx samlat ihop sträcker sig över ett stort och brett 
register. 100-tals olika artiklar av trä, metall, plast, porslin har samlats ihop och i 
princip alla fria markytor har täckts av materialet. 
 
Av inspektionsrapporternas dokumentation med bildbevis framgår med all tydlighet 
att en städning och bortforsling av materialet är nödvändig. 
 
Kommunicering 
Ärendet har enligt Förvaltningslagen kommunicerats med Xxxx. Yttrandet som han 
har lämnat förändrar inte miljö- och byggnämndens bedömning. 
 
Bilagor 

Utdrag från inspektionsrapport 2 november 2012 med tillhörande bilder. Bild nr 46-
54, 71-76 avser fastigheten xxx avser fastigheten xxx. 

Inspektionsrapport 5 mars 2013 med tillhörande bilder; 10 stycken. 

 

________________  
 
För verkställighet  
 
Xxxx 
 
Delgivning  
 
xxxxxx  
 
Inskrivningsmyndigheten i Skellefteå med begäran om inskrivning i fastighetsbo-
ken. 
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Dnr 2012-087 
 

§ 23 Xxxxx: Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus  
  

Beslut  

Som förhandsbesked, enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen, förklarar miljö- och bygg-
nämnden att den sökta åtgärden kan tillåtas på redovisad plats.  
 
 
ÄRENDE 
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten xxxxx i Bo-
dens kommun.  
 
BAKGRUND/BEDÖMNING 
Ärendet återförvisades av Mark- och miljödomstolen i Umeå, enligt beslut 2013-01-25, till 
nämnden för ny handläggning. 
Domstolen återförvisade ärendet för ny handläggning av flera skäl. Nämnden redovisar 
sina synpunkter på domstolens invändningar nedan. 
 
 
Vad säger översiktsplanen, lokaliseringsprövning 
Gällande översiktsplan säger inte något om markanvändningen på den aktuella platsen. 
Den sökande som äger aktuell mark bedriver jordbruk i mindre omfattning och anser att det 
område som han vill avsätta för byggnation av bostadshus inte kommer att innebära något 
större avbräck i hans jordbruksverksamhet.  
Kommunen har inte något anspråk på marken. 
 
 
Trafiksäkerhetsaspekten 
Vägen från bostadsområdet ansluter till 97:an på en lång raksträcka med god sikt, ca 350-
400 m åt båda hållen (ortofoto 1:4 000). Nämnden bedömer inte att trafikmängden ökar i en 
sådan omfattning att det blir ett problem. 
 
 
VA-frågan 
Tekniska Förvaltningens VA-avdelning har lämnat ett yttrande, 2012-05-29, där man säger 
att det är möjligt att ansluta de planerade fasigheterna till kommunens anläggning. 
I ett nytt yttrande, 2013-02-18, säger man bl.a. att oavsett ytterligare anslutningar så avser 
man att under vårvintern 2013, genomföra en total upprustning av denna avloppsanlägg-
ning. 

      
 
Delegationen 
Domstolen konstaterar att nuvarande delegationsordning inte ger ordförande rätt att ta be-
slutet pga. av att den totala arean överskrider 300m2. Beslutet hänskjuts därför till miljö- 
och byggnämnden för beslut. 
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UPPLYSNINGAR 
 
Förhandsbeskedet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år 
från dagen för beslutet om beskedet. Görs inte ansökan om bygglov inom denna tid upphör 
beslutet att gälla. Beslutet medför inte rätt att påbörja byggnationen. 
 
__________  
 
Delgivning  
 
xxxxx   
 
Sakägarna: 
xxxxx 

 

Bilagor: 

Tekniska Förvaltningens VA-avdelning yttrande, 2012-05-29. 
Tekniska Förvaltningens VA-avdelning yttrande, 2013-02-18 
Ortofoto skala 1:4 000. 
Granneyttranden 
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Dnr  2012-959-436 
 

§ 24 Heden 11:9 och Heden 3:282, Swerock AB. Yttrande över 
ansökan om tillstånd för uttag av berg och morän. 

  

Beslut 

Miljö- och byggnämnden tillstyrker Swerock AB’s ansökan för att under högst 10 
år få tillstånd för 
 
o Brytning och uttag av maximal 160 000 ton berg och morän (kod 10.20) 
o Krossning och sorteringsverk (kod 10.50) 
 
Miljö- och byggnämnden tillstyrker också bolagets förslag till villkor, men vill 
samtidigt utöver detta att miljöprövningsdelegationen beaktar de synpunkter som de 
närboende kommit om störningar på verksamheten, varför restrektioner bör kunna 
ställas på verksamheten under semesterperioden (midsommar till mitten av augus-
ti). 
 
Innan sprängning genomförs ska de som kan komma att störas meddelas minst en 
vecka före sprängningen att det kommer att ske. 
 
Denna paragraf förklaras vara omedelbart justerad. 
 

Beskrivning av ärendet 

Swerock AB har 2013-02-06 till Länsstyrelsen i Norrbottens län inkommit med en 
tillståndsansökan för täktverksamhet inom fastigheten Heden 11:9 och 3:282 Ansö-
kan avser brytning och uttag av maximalt 160 000 ton berg och morän samt kross-
nings- och sorteringsverksamhet under 10 år. 
 
Till ansökan har bolaget lämnat 12 förslag till villkor. 
 
1. Om inte annat framgår av detta beslut ska verksamheten bedrivas i överens-

stämmelse med vad Swerock AB angivit i ansökningshandlingarna eller i öv-
rigt åtagit sig i ärendet. 

 
2. Gränserna för verksamhets- och brytningsområdena ska innan brytning på-

börjas i terrängen utmärkas på ett synligt sätt i överensstämmelse med täktp-
lan daterad 2013-01-28. Markeringarna får inte rubbas eller döljas under ex-
ploateringstiden. 

 
3. Avbaningsmassorna ska läggas i ordnade upplag inom verksamhetsområde. 
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4. Krossning och sortering får utföras mellan kl 07:00 och 22:00 helgfria varda-
gar. 
Borrning och sprängning får utföras mellan kl 07:00 och 18:00 helgfria var-
dagar. 
Utlastning och uttransport får utföras mellan kl 07:00 och 22:00 helgfria var-
dagar. 

 
5. Den ekvivalenta ljudnivån från verksamheten får utomhus vid bostäder inte 

överstiga följande begränsningsvärden: 
50 dBA, måndag-fredag, under dagtid (kl. 07.00-18.00) 
45 dBA nattetid (kl. 07.00-18.00) 
40 dBA övrig tid 

 
Den momentana ljudnivån nattetid 22.00-07.00 får som begränsningsvärde vid bo-
städer inte vara högra än 55 dBA. 
 
Ekvivalentvärden ska beräknas för de tidsperioder som anges ovan. Detta innebär 
dock att buller från den del av transport och utlastning som regleras mellan 06.00-
07.00 ska beräknas för den tidsperioden. 
 
Kontroll ska ske så snart det skett förändringar i verksamheten som kan påverka 
bullernivån eller när tillsynsmyndigheten föreskriver. 

 
6. Sprängning ska utföras på sådant sätt att vibrationer och tryckvågor blir så 

små som möjligt vid kringliggande bebyggelse. Svängningshastigheten i ver-
tikalled får som begränsningsvärde ej överstiga 4 mm/s Ve. För tryckvågor 
(luftstöt) i samband med sprängning ska gälla att begränsningsvärdet 100 pa-
scal vid bebyggelse inte får överskridas. Sprängning ska utföras på sådant sätt 
att risken för stenkast minimeras. 

 
7. Om olägenheter i form av besvärande damning uppkommer ska åtgärder vid-

tas för att motverka sådan. 
 
8. Sedimentationsbassäng med oljefälla ska anläggas och ytvatten som samlat 

lämnar området ska ledas via bassängen. Sedimentationsbassängens läge och 
utformning ska bestämmas i samråd med tillsynsmyndigheten. 

 
9. Drivmedel ska förvaras i godkända tankar uppställda på hårdgjord yta. Tan-

karna ska skyddas mot påkörning. Smörjfetter, hydraulolja och liknande ska 
förvaras i godkända förråd. 

 
10. Saneringsutrustning ska finnas i täkten i samband med borrnings-, spräng-

nings-, krossnings- och sorteringsarbeten. 
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11. Runt verksamhetsområdet ska ett stängsel sättas upp där fallhöjden överstiger 
3 meter. Stängslet ska sitta kvar till dess att släntningsarbetena i samband 
med efterbehandlingen slutförs. 

 
12. Efterbehandlingen i täkten ska ske fortlöpande och vara avslutad inom till-

ståndstiden. Släntkrön och släntfot ska avrundas mjukt. Slänterna ges en lut-
ning på ungefär 1:2. Avbaningsmassorna ska återföras. Området ska återvege-
teras genom skogsplantering. 

 
Länsstyrelsen har den 12 februari 2013 lämnat miljö- och byggnämnden möjlighet 
att yttra sig över bolagets ansökan. 

Bolagets ansökan 

Swerock AB har den 6 februari 2013 till länsstyrelsen lämnat in en ansökan om till-
stånd enligt 9 kap miljöbalken för täktverksamhet inom fastigheten Heden 11:9 och 
3:282. Ansökan avser brytning och uttag av maximalt 160 000 ton berg och morän 
samt krossnings- och sorteringsverksamhet under 10 år. 
 
Bolaget har i november/december 2012 haft ett tidigt samråd med särskilt berörda. 
 
Täktverksamhet har bedrivits på platsen sedan en längre tid. Nuvarande tillstånd er-
hölls 2007-05-04 och det medger uttag av 199 000 ton berg t o m sista oktober 
2022. Den aktuella ansökan avser fortsättning och ett avslut av pågående verksam-
het och omfattar ett totalt uttag av 160 000 ton berg och morän under 10 år. Det nu-
varande tillståndet möjliggör inte en bra avslutning på täkten vilket också är avsik-
ten med denna ansökan. Ett vägförstärkningsprojekt kommer att passera täkten 
inom kort vilket möjliggör ett eventuellt tidigare avslut på täkten. 
 
Huvudsyftet med täkten är att framställa ballastprodukter till upprustningen av väg 
356 (Heden-Brännberg) som planeras till sommaren/hösten 2013. Efter att väg 356 
rustats upp planerar Swerock AB att återställa täktområdet med möjligheten att 
kunna förvara upplag kvar inom 1 ha under en begränsad tid. Förmodligen sker det-
ta flera år innan täktens planerade tillstånds tid på 10 år löper ut. Ett behov av 
mindre mängder material kommer också att finnas för skötsel och underhåll av 
grusvägar i området. 

 

Planerad verksamhet 

Maximalt årligt uttag samt beräknat årligt uttag är helt beroende på kommande 
vägprojekt. Maximalt årligt uttag kan bli 160 000 ton och en stängning av täkten 
därefter. I annat fall sker produktion ungefär vartannat år om ca 30 000 ton. 
 
Den huvudsakliga verksamheten kommer att bestå av avbaning, borrning, spräng-
ning, krossning, sortering, skutknackning, upplagshantering och utlast-
ning/uttransport. Till detta kommer återställning och efterbehandling. 
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Krossning och sortering planeras att pågå, vid maximal produktion för vägobjektet, 
under 4 – 8 veckor, en eller två perioder per år. Utkörning av material kommer att 
ske dels i samband med produktion i täkten och dels sporadiskt mellan produk-
tionsperioderna. Innan varje losshållning av berg sker avtäckning och borrning un-
der ca 1-3 veckor. 
 
Vid normal produktion, då ej vägprojektet är aktuell, sker krossning och sortering 
ungefär vartannat år under 3-5 veckor. Före detta kommer avtäckning och borrning 
att ske under en eller ett par veckor. 
 
Vid uttag kommer borrmaskin, grävmaskin, mobil krossankläggning med tillhöran-
de sorteringsverk och 1-2 last maskiner att arbeta inom verksamhetsområdet. Lag-
ring av förädlat material kommer att ske mellan uttagsperioderna. 

 

Täktens placering och storlek 

Täkten ligger ca 5 kilometer söder om Heden, utefter väg 356 mot Älvsbyn med 
viss insyn från väg 356, se bilagor. 
Inom hela Bodenområdet finns ett antal bergtäkter men ingen på den södra delen av 
Bodenområdet varför tillgången på ballastmaterial för närområdet är dåligt.  
 
Täkten inom Heden 11:9 samt 3:282 är dessutom en täkt med för området hög kva-
litet på materialet och den geografiska placeringen är väl vald med tanke på marken 
och placerad längs en vägsträcka av vägnätet med stort behov av material. 
 
Verksamhetsområdet uppgår till ca 3,9 ha och inom detta planeras ett brytområde 
på ca 1,5 ha. Längden på den planerade täkten uppgår till ca 250 m, bredden 150 m 
och höjderna varierar mellan + 98 till + 100 i lågdelarna till + 115 vid krönet i norr. 
Krönen planeras att sänkas och efterbehandlas till nivå + 102, alltså minst en 4 m 
bergkant som motfylls i täktens nordliga och nordostliga del. 
 
Täkten ligger inom den nordvästra delen av bergryggens avvattningsområde. Totala 
nederbördsområdet uppgår till ca 4 ha som avvattnas genom täkten. Täktens placer-
ing på en mindre överhöjning jämfört med kringliggande mark innebär att ytvatten 
från kringliggande marker inte transporteras genom täkten utan rinner utanför. Des-
sa förhållanden kommer inte att ändras i och med exploateringen så att täktens in-
verkan på ytavvattningen ned mot Mjödsjön i nordost bedöms som minimala. 
 
Vad gäller grundvattenströmningen är det svårare att klart bedöma, viss grundvat-
tensänkning kommer att ske lokalt kring täktområdet men dessa bedöms inte vara 
så stora att det påverkar markvegetationen lokalt. Vid provgrävning i den sydöstra 
delen av området, vid det avskärande diket påträffades inget vatten över nivå  
+ 97 m. Inom brytområdet har inget grundvatten observerats under produktionsti-
den.  



Miljö- och byggnämnden  Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2013-03-19 

Sid 

36 (42) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 24  

Än mindre påverkas hydrologin eller grundvattensituationen negativt för de när-
mast boende. Avvattningen sker via täktbotten, samt upplagsplanen mot söder, se-
dan längs ett avskärande dike vid gränsen, och vidare via en sedimentationsbas-
säng, för vidare transport ut mot lågområderna i sydost. 
 
På andra sidan Mjösjön ligger byn Mjedsjön där bedrivs en verksamhet med en 
kurslokal för ca 20 personer och möjlighet för övernattning inklusive måltider. Det 
planeras även för stuguthyrning på en annan fastighet 

 

Återställning, efterbehandling, utvinningsavfall 

Bergtäkten kommer att vara avslutad efter max 10 år och återställas genom att an-
lägga slänter från täktbotten upp mot det obrutna berget med något varierande lut-
ning men huvudsakligen med lutning 1:2 och därefter skogsplantera området. En 
minst 4 m hög rygg av berg lämnas mot Mjedsjön. 
 
Bolaget bedömer att det inte kommer att uppstå något utvinningsavfall i täkten. 
Eventuella stora skut kommer, ifall de inte sönderdelas, att användas i efterbehand-
lingen av täkten. På samma sätt kommer borrkax att ingå i de producerade produk-
terna.  
 
Eventuellt slam från sedimentationen i bassängen kommer att användas vid efterbe-
handlingen av täkten. 
 
Återställning och efterbehandling av området innebär att berg sprängs loss och ju-
steras/avjämnas så att en slänt erhålls, arbets- och upplagsplanen inom det utbrutna 
området rivs upp och massor i den iordningsställda upplagsplanen schaktas ner. 
Avbaningsmassorna återförs till täkten och området skogsplanteras med tall. 
 
Successiv återställning kommer att utföras om det finns plats med hänsyn till drif-
ten av täkten. 

 

Synpunkter på verksamheten 

Vid det tidiga samrådet vintern 2012 har berörda myndigheter, fastighetsägare, när-
boende och övriga berörda och allmänhet lämnats möjlighet att yttra sig.  
 
Två stycken boende i Mjedsjön nordost om täkten har framfört synpunkter på verk-
samheten. Bland annat har de framfört att deras verksamheter som handlar om ut-
hyrning av stugor störs av buller varför folk inte vill komma när det låter illa, och 
att de är oroliga över att deras vattentäkter påverkas av fortsatta verksamheten. De 
har knappt kunnat vara utomhus vissa perioder då det krossades under förra perio-
den på grund av oljud som ekar mellan bergen. 
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Skäl för beslut med bedömning 

Miljö- och byggnämnden bedömer att fortsatt brytning av berg och brytning av mo-
rän kan tillstyrkas eftersom brytning skett tidigare inom området samt att området 
är sedan tidigare exploaterat och har tagits i anspråk för detta ändamål. 
 
Närmaste bebyggelse ligger i byn Mjedsjön ca 600 m nordost från täktområdet. I 
byn finns ett tiotal bostadsfastigheter.  
 
Bolaget har i ansökan angett att de bedömer att grundvattennivån lokalt runt täkten 
kan komma att sänkas men inte så mycket att det påverkar markvegetationen runt 
täkten. Bolaget bedömer också att hydrologin eller grundvattensituationen inte på-
verkar de närmast boende. Miljö- och byggnämnden bedömer i likhet med bolaget 
att det inte blir någon påverkan på de boendes dricksvatten. 
 
Miljö- och byggnämnden anser dock att bolaget kan tidigarelägga eller förskjuta 
krossningsverksamheten så att uppehåll kan fås för semesterperioden (midsommar 
till mitten av augusti) för att minimera störningar för de närboende och deras verk-
samheter.  
 
Nämnden anser också att bolaget ska meddela de närboende i god tid innan spräng-
ning sker för att förbereda de boende i närområdet vad som kommer att ske och 
därmed kunna undvika överraskningar och plötsliga obehag för dem till följd av 
sprängningen. Information ska anslås väl synligt på lämplig plats i och invid täk-
tområdet för att minimera att någon uppehåller sig inom riskområdet då sprängning 
bedrivs. 
 
Det är ur miljömässig synpunkt ett bättre alternativ att använda material från täkten 
då det ligger närmast det tänkta vägprojektet, än att transportera materialet från en 
annan täkt längre bort. Ur regional och lokal synpunkt skulle det innebära större 
miljöpåverkan av tunga transporter, med bla utsläpp och buller, om material måste 
transporteras lång väg.  
 
Att samtidigt nyttja redan ianspråktagna områden är också både förståeligt och bra 
ur miljösynpunkt för därigenom minskar trycket till nyttjande av mer jungfrueliga 
områden. 
 
_________________  
 

 
Delgivning  
  
Länsstyrelsen i Norrbottens län, 971 86 Luleå 
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Ärende 13 
 

§ 25 Strategin för snöhantering i Bodens kommun 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden fastlägger nedanstående strategi som nämnden efter sam-
råd med kommunens tekniska förvaltning fastställer för hanteringen av snö i Bo-
dens kommun. 

Nämnden har därvid sammanfattat snöhanteringsstrategi i följande punkter; se bila-
ga 2 

Grundprincip – för snöhanteringen i Bodens kommun 
 
1. Kör inte bort någon snö – Låt snön ligga kvar där den fallit ned 
2. Om det är nödvändigt kör bort så lite snö som möjligt – Låt snön ligga kvar på tomten 
3. Kör så kort sträcka som möjligt. Icke förorenad snö från villagator och andra lågtrafi-

kerade gator dvs den rena och nyfallna snön kan få läggas upp inom kvarteren 
T ex använd dig av fastighetsnära upplagsytor exempelvis grönområden. 
Lägg aldrig snön intill, vid eller i vattendrag 

4. Centrumsnö och hyvelsnö som är förorenad med exempelvis sand körs till särskild de-
poni. En enligt Miljöbalken prövad anläggning finns i Pagla-området 

5. Ytterligare upplysningar kan fås vid kontakt med Miljö- och byggnämnden, och kom-
munens Tekniska förvaltning 

 
Denna strategi är en reviderade strategi från hösten 2002 och skall gälla tills vidare 
inom Bodens kommun. 

Beskrivning av ärendet 

Norrbottenskuriren, NK, har i artiklar, 28 februari 2013, i text och bild beskrivit hur 
snöhantering sköts på sina håll i Bodens kommun med efterföljande störningar när 
snön stjälps och töar ner i de omgivande vattendragen. 

Med anledning av tidningens uppgifter och de kontakter som tidningen haft med 
nämnden gjorde miljö- och byggnämnden inspektioner den 4 och 6 mars 2013 och 
kunde konstatera att det finns brister vid hanteringen av snö i kommunen. 

Vidare har nämnden mottagit ett E-mail den 28 februari 2013 om snöröjningen ute 
på Prästholmen (Mjölners och Snorres gränd). 

Tidningen har också efterlyst miljö- och byggnämndens bedömning av den snöhan-
tering som sker ner mot vattendrag. 
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Skäl för beslut 

15 kap. Avfall och producentansvar enligt miljöbalken 

Definition av avfall 

1 § Med avfall avses varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser 
eller är skyldig att göra sig av med dvs 
 
Enligt 15 kapitlet 1 § definieras avfall som "varje föremål, ämne eller substans som ingår i 
en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra 
sig av med". Snö från gator och torg innehåller normalt föroreningar, till exempel salter 
och bly, från trafiken. På samma sätt som förorenat vatten normalt ses som avfall omfattas 
alltså även förorenad snö av avfallsdefinitionen. När man ska dumpa snö har man dessutom 
en "kvittblivningsavsikt", det betyder att man har för avsikt att göra sig av med snön. 
Sammantaget innebär det att tippning av snö i vattenområde utgör dumpning av avfall i 
vatten. För detta krävs dispens från förbudet att dumpa.  

Nedskräpning 

30 § Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till. 

Dumpning 

31 § Inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon får avfall inte dumpas, vare sig som 
fast ämne, vätska eller gas. Avfall får inte heller dumpas från svenska fartyg eller luftfartyg 
i det fria havet. Avfall som är avsett att dumpas i det fria havet får inte föras ut ur landet el-
ler ur den ekonomiska zonen dvs 
 
I 15 kapitlet 31 § miljöbalken står det i första meningen att "Inom Sveriges sjöterritorium 
och ekonomiska zon får avfall inte dumpas, vare sig som fast ämne, vätska eller gas". För-
budet begränsas alltså inte bara till dumpning från fartyg eller luftfartyg, utan gäller all 
dumpning. I förarbetena till miljöbalken (se proposition 1997/98:45 del 2 sid 201) står det 
att förbudet gäller alla slags transportmedel. Sammantaget innebär det att dumpning är för-
bjuden vare sig den sker från en lastbil på land, från ett fartyg, ett flygplan eller något annat 
transportmedel.  

Strategin vid hantering av snö  

Fråga:  Vad är snö? 
Svar: Fruset dagvatten 

 
Trafiken 
Trafiken är den största källan till föroreningar i dagvattnet. 
Föroreningarna kommer bland annat från bilavgaser, drivmedel, smörjmedel, kor-
rosion av fordon, slitage av däck, slitage av vägar och halkbekämpning. 
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Det kan bildas polycykliska aromatiska kolväten, även kallade PAH , vid ofullstän-
dig förbränning av bensin och dieselolja. De kan förekomma i höga halter. Metaller 
som zink, kadmium och bly förekommer också. 

 
Halkbekämpning 
Nederbörd i form av snö är mer förorenad än regn. De större utsläppen av förore-
ningar under vinterhalvåret från bland annat uppvärmning och kallstarter av fordon 
gör att halterna i snön ökar. Salt ökar också lösligheten för många ämnen, bland an-
nat tungmetaller, så att de lättare följer med dagvattnet. 

Uppgifter från Havs- och vattenmyndigheten, HaV, i Sverige 

Fråga Vad snön kan innehålla? 
Svar Till skillnad från dagvatten så ackumulerar snön föroreningar un-
der vintern som sedan rinner av vid snösmältning. 

 
Bortplogad snö innehåller också föroreningar som vägsalter, oljor och tungmetaller 
som kan skada naturen. 

Förbud mot dumpning 

- Det finns ett generellt förbud mot att dumpa snö i hav, sjöar och vattendrag. Men 
vi kan utfärda dispenser som tillfälliga lösningar om dumpningen inte påverkar 
människors hälsa och miljön negativt, säger Caroline Carlsson, utredare på Havs- 
och vattenmyndigheten; HaV. 

Information om reglerna kring hanteringen av snö hittar jag i: 

Reglerna för dumpning av snö finns i miljöbalken och avfallsförordningen. Kom-
munerna har tillsynsansvar för att ingen bryter mot reglerna. Den som bryter mot 
dumpningsförbudet kan dömas till böter eller fängelse. 

I Bodens kommun är det miljö- och byggnämnden som har tillsynsansvaret. 

Bedömning 

Vägledning vid hantering av snö 

Miljö- och byggnämnden har tillsammans med kommunens Tekniska förvaltning 
tagit fram följande strategi vid hantering av snö. En första version togs fram redan 
år 2002. Här nedan lämnas en revidering av denna strategi. 

1. Kör inte bort någon snö 
Låt snön ligga kvar där den ligger – till våren är den borta. Förutom mycket arbete så 
minskar vi behovet av transporter och luftföroreningar, därför åt den ligga kvar på tomten. 
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2. Om nödvändigt kör bort så lite snö som möjligt 
Kör bort endast den snö som måste köras bort och kanske kan resten få ligga kvar på tom-
ten eller i kvarteret. 

 
3. Kör så kort sträcka som möjligt med ej förorenad snö från villagator och andra 

lågtrafikerade gator 
T ex nära fastighetsnära upplagsytor exempelvis grönområden. Lägg aldrig snön intill, vid 
eller i vattendrag. 
 
4. Centrumsnö och hyvelsnö  
Den är kraftigt förorenad med exempelvis sand körs till särskild deponi. Det finns en snö-
tipp (i Pagla-området) som är prövad enligt Miljöbalken. 
 
5. Ytterligare upplysningar 
Tag kontakt med Bodens kommuns Miljö- och byggnämnd, Tekniska förvaltning eller ent-
reprenören BDX-företagen i Boden. 
 
_____________  

 
Delgivning 

Sändlista till bostadsföretag i Bodens kommun 

o Bodenbo, Parkgatan 34, 961 64 Boden, 0921-578 80 
o Wiksténs Fastigheter i Boden AB, Drottninggatan 15, 961 35 Boden, 0921-

138 21 
o Sundbergs Fastigheter, Almgatan 6, 961 64 Boden, 0921-149 60 
o Lundströms Fastigheter AB, Hellgrensgatan 5, 961 34 Boden, 0921-172 50 
o xxxx 
o KEOSVE VIII D AB, Hemfosa AB Fastigheter AB, Box 2020, 131 02 Nacka 
 
Samt 

Tekniska förvaltningen i Bodens kommun 
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§ 26 Budgetförslag 2014-2016  

  

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar till presidiet, Lars Nilsson (s) ordförande, Staffan 
Hansson (v) vice ordf. och Bo Hultin (m) att besluta i frågan. 

Redovisningen ska vara ekonomikontoret tillhanda 2013-04-12. 

Beskrivning av ärendet 

Nämndens verksamhetside och styrkort kommer att ingå i den strategiska planen. 

______________   

Delgivning  

Ekonomikontoret  
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