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§ 12 Information  
• Redogörelse för måluppfyllelse 2016 

• Samråd över detaljplan för Boden 53:6, Björkdungens förskola  
(KS 2016-664) 

• Samråd över detaljplan för Boden 56:36, Björknäsområdet  
(KS 2016-433) 
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§ 13 Vittjärv x:x; Ansökan om förlängd dispens att åtgärda 
avloppsanordning 
2004-120-424 

Beslut 
Fastighetsägarna till Vittjärv x:x medges dispens att åtgärda den bristfälliga 
avloppsanordningen. Dispens lämnas till dess att det finns möjlighet att 
ansluta fastigheten till kommunalt spillvattennät, dock som längst till 2021-
12-31.  

Avgift 
För handläggning av ärendet tar miljö- och byggnämnden ut en avgift på 
2661 kronor som motsvarar 3 timmars handläggningstid enligt taxa fastställd 
av kommunfullmäktige 2014-12-15 § 131. Faktura skickas separat. 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen  
Överklagan skickas till Bodens kommun, Miljö- och byggnämnden, 961 86 
Boden, och ska vara inlämnad till nämnden inom tre veckor från den dag ni 
tagit del av beslutet. Skrivelsen ska vara undertecknad och innehålla era 
kontaktuppgifter (postadress och telefonnummer), vilket beslut som 
överklagas, hur ni vill att beslutet ska ändras och varför. 

Lagrum 
Beslutet är taget med stöd av 26 kap. 9 § med hänvisning till 2 kap. 7 § 
Miljöbalken (1998:808).  

Beslut om avgift är taget med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken och den av 
kommunfullmäktige beslutade taxan 2014-12-15 § 131.  

Bedömning/Motivering 
Tekniska utskottet uppger i sitt yttrande att fastigheten Vittjärv x:x avses 
anslutas till kommunalt avlopp senast hösten år 2021. Miljö- och 
byggnämnden har 2004-07-28 och 2011-05-10 beslutat att lämna dispens att 
åtgärda avloppsanordningen på fastigheten. Miljö- och byggnämnden har i 
båda fallen bedömt att det mest ändamålsenliga är att fastigheten ansluts till 
det kommunala spillvattennätet. 

Miljö- och byggnämnden bedömer att avloppsanordningen på fastigheten är 
bristfällig och inte uppfyller kraven på rening enligt miljöbalken. Eftersom 
det i dagsläget finns en tidplan för när fastigheten kommer att anslutas till 
kommunala spillvattennätet bedömer dock miljö- och byggnämnden att 
dispens att åtgärda avloppsanordningen kan medges till dess det är möjligt 
att ansluta fastigheten till kommunalt spillvattennät, dock som längst till 
2021-12-31. 



 

Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 
5(25) 

Sammanträdesdatum 
2017-03-14 

 
 

  
 

 
Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur 
  

 

Forts § 13 

Beskrivning av ärendet 
xxxxxx har 2016-09-06 inkommit med en ansökan om förlängd dispens att 
åtgärda avloppsanordningen på fastigheten Vittjärv x:x i avvaktan på att 
fastigheten kan bli ansluten till det kommunala avloppsnätet.  

Nyttjandet av fastigheten är oförändrat sedan nämndens beslut år 2011. 
Fastigheten nyttjas som permanentbostad för två personer och fritidsbostad 
för två familjer. Fritidsbostäderna nyttjas några veckor per år samt någon 
helg då och då. Vattentoalett finns installerat i båda fritidsbostäderna och allt 
avloppsvatten från fastigheten leds till den aktuella avloppsanordningen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-02-28 
Anteckningar från inspektion 2004-07-28 
Beslut om dispens 2004-09-07 
Beslut om förlängd dispens 2011-05-10 
Ansökan om förlängd dispens 2016-09-06 
Yttrande från Tekniska utskottet 2017-02-06 

 

 

För kännedom 
xxxxxx 
Tekniska förvaltningen 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 14 Delegation om bedömning av mätteknisk färdighet för 
externa utsättare av bygglov 
2017-042 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden ger processledare samt GIS/GIT-ingenjör på 
sektionen Analys GIS/MBK inom samhällsbyggnadskontoret delegation att 
göra bedömningen av mätteknisk färdighet och passande mätutrustning för 
dem som ansöker till miljö- och byggnämnden att få utföra 
utstakning/utsättning och lägeskontroll av bygglov. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt plan- och bygglagen har en byggherre rätt att begära att någon annan 
än kommunens mätpersonal ska få utföra utstakningen/utsättningen eller 
lägeskontrollen. Miljö- och byggnämnden tar ställning till om en person är 
tillräckligt kunnig för att kunna utföra en utstakning. Utstakning skulle 
tidigare utföras av mätningskompetent person, sakkunnig, enligt 13 § 
Mätningskungörelsen. Mätningskungörelsen upphävdes 2010-07-01. 
Numera finns Lantmäteriets två dokument: 

• rekommendationer för bedömning av grundläggande mätteknisk 
färdighet, samt 

• grundläggande mätningsteknisk färdighet – kompletterande information 
som stöd för denna bedömning. 

Benämningen har ändrats från behörighet till färdighet, eftersom bedömningen 
inte längre har något formellt stöd i lagstiftningen. Rekommendationerna har 
således ingen egen juridisk status, men kan ges sådan om de inkluderas i ett 
avtal - t.ex. mellan beställare och utförare i en upphandling. 

Skäl till beslut 
För att säkerställa kvalitet och noggrannhet när utstakningar/utsättningar eller 
lägeskontroll utförs av annan än kommunens egen mätpersonal föreslår 
samhällsbyggnadskontoret att rutiner för detta formaliseras enligt följande: 

• De som vill utföra utstakning/utstakning och lägeskontroll ansöker till 
miljö- och byggnämnden med dokumentation på färdigheter och vilken 
mätutrustning de har tillgång till. 

• Att miljö- och byggnämnden ger processledare samt GIS/GIT-ingenjör 
på sektionen Analys GIS/MBK inom samhällsbyggnadskontoret, 
delegation att göra bedömningen om ansökande har grundläggande 
mätteknisk färdighet. Bedömningen utförs i enlighet med Lantmäteriets 
rekommendationer för bedömning av grundläggande mätteknisk 
färdighet samt om de har tillgång till passande mätutrustning. 

https://www.lantmateriet.se/globalassets/om-lantmateriet/var-samverkan-med-andra/handbok-mat--och-kartfragor/hmk/juridik/fardighet_rekommendationer.pdf
https://www.lantmateriet.se/globalassets/om-lantmateriet/var-samverkan-med-andra/handbok-mat--och-kartfragor/hmk/juridik/fardighet_rekommendationer.pdf
https://www.lantmateriet.se/globalassets/om-lantmateriet/var-samverkan-med-andra/handbok-mat--och-kartfragor/hmk/juridik/fardighet_rekommendationer.pdf
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Forts § 14 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-02-24 
Bedömning mätteknisk färdighet rekommendationer 
 

 

För kännedom 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 15 Kommunal viltförvaltning, skyddsjakt 
2017-234-480 

Beslut 
1. Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att utreda förutsättningarna för 

att inrätta en funktion med jägare som bedriver skyddsjakt och avlivning 
av vilt av djurskyddsskäl på kommunens markinnehav samt inom 
planlagt område. 

2. Utredningen med förslag till beslut ska redovisas på miljö- och 
byggnämndens sammanträde 2017-09-12.  

Beskrivning av ärendet 
I Bodens kommun saknas i dagsläget jägare som utför skyddsjakt och 
avlivning av vilt av djurskyddsskäl på kommunens markinnehav och inom 
planlagt område, med undantag för den skyddsjakt som bedrivs på 
Brännkläppens avfallsanläggning. 

Under hösten och vintern år 2016/2017 har flera klagomål inkommit till 
miljö- och byggnämnden om rävar med svåra skabbangrepp som uppehåller 
sig inom planlagt område.  

Miljö- och byggnämnden bedömer att det finns ett behov att utreda 
förutsättningarna för att tillsätta en funktion med jägare som bedriver 
skyddsjakt på kommunens markinnehav samt inom planlagt område och som 
också kan bistå när behov finns att avliva vilt av djurskyddsskäl. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-02-24 

 

För kännedom 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 16 Yttrande över förslag till badplats mellan Bränna och 
Kungsbron 
2017-156-441 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden godkänner samhällsbyggnadskontorets förslag till 
yttrande och överlämnar det till kultur- fritids- och ungdomsförvaltningen.  

Beskrivning av ärendet 
Kultur- fritids- och ungdomsförvaltningen har fått i uppdrag av sin nämnd att 
utreda möjligheten att ha en badstrand mitt i Boden centrum, mellan 
Kungsbron och Brännastrand. Miljö- och byggnämnden har fått tillfälle att 
yttra sig som en del av utredningen. 

Samhällsbyggnadskontoret har 2017-02-27 tagit fram ett förslag till yttrande. 
Av yttrandet framgår det att med hänsyn till skydd för människors hälsa är 
en badplast i Bodträsket ytterst olämplig. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-02-28 
Remiss från Kultur- fritids- och ungdomsförvaltningen 
Utredning dag- och spillvattenbelastning dat. 2016-05-25 
 
 

För kännedom 
Kultur- fritids- och ungdomsförvaltningen  
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 17 Harads 1:98; Anmälan om miljöfarlig verksamhet , 
tillverkning och lagring av bränsleflis från skogsråvara 
i en biobränsleterminal 
2016-240-427 

Beslut 
Verksamhetskoder 20.40 C och 39.90 C 

Miljö- och byggnämnden tidsbegränsar beslutet t.o.m. 2026-12-31 

Harads Arctic Heat AB, 556757-6599, föreläggs att vid flisning av 
skogsråvara och träddelar samt lagring av bränsleflis av mer än 5 000 ton per 
år men maximalt 200 000 ton per år på fastigheten Harads 1:98 vidta 
följande försiktighetsmått. 

1. Anläggningen ska utformas huvudsakligen i överensstämmelse med 
inlämnad anmälan och till ärendet hörande handlingar. 

2. Produktion och bearbetning av träbränsle får endast ske på vardagar, 
måndag till fredag, kl 06-22. 

Under  vinterperioden, oktober-mars, får bearbetning och produktion 
även ske lördag, söndag och helgdagar mellan 09-18.  
 
Bolaget kan vid särskilda skäl, efter anmälan till tillsynsmyndigheten, få 
framställa och bearbeta träbränsle andra tider. 

3. Buller från verksamheten får inte ge upphov till högre ekvivalent 
ljudnivå utomhus vid bostäder än följande begränsningsvärden: 

Dagtid kl 06-18 50 dBA 

Lör-, sön-, och helgdag 
samt kvällstid 

kl 06-18 
kl 18-22 

45 dBA 

Nattetid kl 22-06 40 dBA 
 

Nattetid ska dessutom gälla att momentanvärden får uppgå till högst  
55 dBA vid bostäder. 

4. Permanenta bullerskydd på fastigheten i norr och väster ska vara utförda 
till senast 31 oktober 2017.  

5. Bevattning och saltning ska ske av in- och utfartsvägarna för att minska 
risken för damning från området. 

6. Uppkommer klagomål på verksamheten är bolaget skyldigt att vidta 
lämpliga åtgärder.  
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Forts § 17 
7. Egenkontroll ska utföras enligt Förordningen 1998:901 om 

verksamhetsutövarens egenkontroll och den ska hållas uppdaterad. 

8. En årsrapport ska årligen inlämnas senast 31 mars för föregående års 
verksamhet. I rapporten ska verksamhetens produktion framgå samt en 
beskrivning hur verksamheten uppfyller försiktighetsmåtten. 

Avgift 
För handläggning av anmälan om miljöfarlig verksamhet, kommer miljö- 
och byggnämnden att ta ut en avgift på 15 538 kronor enligt taxa fastställd 
av kommunfullmäktige 2014-12-15 § 131 rev. 2015-12-21 § 188. Faktura 
skickas separat. 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen  
Överklagan skickas till Bodens kommun, Miljö- och byggnämnden, 961 86 
Boden, och ska vara inlämnad till nämnden inom tre veckor från den dag ni 
tagit del av beslutet. Skrivelsen ska vara undertecknad och innehålla era 
kontaktuppgifter (postadress och telefonnummer), vilket beslut som 
överklagas, hur ni vill att beslutet ska ändras och varför. 

Lagrum 
Beslutet är taget med stöd av 26 kap. 9, 19 och 21 §§ och 2 kap. 2-3 §§ 
Miljöbalken samt med hänvisning till 27 § Förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 8 kap. 5 § och 20 kap. 4 § 
Miljöprövningsförordningen (2016:1188). 
 
Beslutet om avgift är taget med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808) 
och den av kommunfullmäktige, 20l4-12-15 § 131, rev 2015-12-21 § 188, 
beslutade taxan om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 
Timavgiften för år 2017 är fastställd av miljö- och byggnämnden i beslut 
2016-12-13 § 110.  

Bedömning 
Miljö- och byggnämnden godtar  den anmälda verksamheten gällande 
flisning av skogsråvara och träddelar samt lagring av bränsleflis under 
förutsättning att givna försiktighetsmått följs.  

Vad gäller eventuell kommande storskalig anläggning för pyrolysering ska 
den verksamheten föregås åtminstone av samråd med miljö- och 
byggnämnden. 
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Forts § 17 
Verksamhetskoder 
De aktuella verksamhetskoderna för anmäld verksamhet är enligt 
Miljöprövningsförordningen 8 kap 5 § och 20 kap 4 §;  

20.40 – anläggning för framställning eller bearbetning  av träbaserat bränsle, 
eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller 
jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserat 
på mer än 1 000 m3 fast mått eller 3 000 m3 löst mått råvara per kalenderår. 

39.90 – anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis 
eller annat träbränsle per kalenderår. 

Verksamhetens lokalisering 
Det aktuella industriområdet på fastigheten Harads 1:98 ligger ca 2 km norr om 
byn Harads och närmaste bostadsfastigheterna ligger ca 180 m NV och ca 230 m 
SV om flisningsplatsen. I Bodens kommuns utställningshandling för 
Översiktsplan 2025 anges Hällknösens verksamhetsområde som ett 
verksamhetsområde för skogsnäringen och andra verksamheter. Ett 
utvecklingsområde för innovativa lösningar inom skogsnäringen samt att det 
finns tillgång till övergripande infrastruktur i form av RV 97 och kraftnät för el. 

Flisningsverksamheten har kantats av ett antal klagomål gällanden bland 
annat buller. Flisningen i dagsläget pågår i ca 5 timmar var tredje vecka. För 
att flisa 100 000 ton med liknande kapacitet på flistuggen som i dag används, 
om 50 ton per timme, skulle flisningen ske 8 timmar varje vardag. Den 
aktuella bullerutredning som är inlämnad bedömer miljö- och byggnämnden 
är utförd enligt Naturvårdsverkets ”Vägledning om industri- och annat 
verksamhetsbuller” samt enligt ”Metod för immissionsmätning av externt 
industribuller”. Miljö- och byggnämnden bedömer därför att den aktuella 
flisningsverksamheten kan godtas under förutsättning att lämnad 
försiktighetsmått följs. 

Tidsbegränsning 
Miljö- och byggnämnden tidsbegränsar beslutet till och med utgången av 
2026 samt begränsar mängden upparbetat träbränsle till maximat 200 000 
ton per år. Motivet är att bolaget har redovisat i inkomna årsrapporter att 
produktionen maximalt har uppgått till 1 600 ton per år. För att bolaget ska 
uppnå 500 000 ton per år kan det dröja åtskilliga år där bland annat 
miljölagstiftningen kan ha hunnit ändrats en hel del.  
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Forts § 17 
Bullerskydd 
Bolaget har i anmälan angett att en vall har byggts som insyns- och 
bullerskydd. I den bilagda bullerutredningen till anmälan kan läsa att 
bullervallen mot väg 97 (väster) består av timmer, mot norr av jord och att 
det finns en bullervall mot söder. Miljö- och byggnämnden anser att 
permanenta och beständiga bullerskydd mot norr och väster ska utföras.  

Arbetstider 
Bolaget har i anmälan angett att produktionen av upparbetad biomassa 
kommer att ske dygnet runt under veckans alla dagar och att 90 % av in- och 
uttransporterna kommer att ske måndag till fredag. Miljö- och byggnämnden 
anser att det inte är lämpligt att ha produktion av biomassan dygnet runt 
veckans alla dagar, då en hel del klagomål gällande bullerstörningar har 
lämnats till miljö- och byggnämnden. Miljö- och byggnämnden anser att  
produktion lördag, söndag och helgdagar kan utföras under vinterperioden, 
oktober-mars, då det finns behov av en större produktion. Under sommaren 
är fler människor utomhus och kan uppleva störningar i högre grad.  
Nämnden anser dock att endast enstaka produktioner under nattetid kan 
lämnas efter anmälan till miljö- och byggnämnden samt efter meddelande till 
närboende. En anmälan till miljö- och byggnämnden ska innehålla uppgifter 
om när det ska ske och hur länge nattarbetet förväntas att pågå, det ska ha 
anmälts minst 5 arbetsdagar innan åtgärd. Ett meddelande ska även lämnas 
till närboende om nattarbetet. 

Beskrivning av ärendet 
Harads Arctic Heat AB har 2016-09-13 lämnat in en anmälan om att hantera 
upp till 500 000 ton biomassa per år, flisning av skogsråvara och träddelar 
samt lagring av bränsleflis av mer än 5 000 ton per år. 

Av anmälan framgår att på industriområdet kommer bolaget att transportera 
in biomassa som sedan upparbetas för att därefter levereras till slutkund.  

Den huvudsakliga in- och uttransporten kommer att ske veckodagarna 
måndag – fredag. Produktionen av upparbetad biomassa kommer att ske 
dygnet runt under veckans alla dagar men 90 % av in- och uttransporterna 
kommer att ske måndag till fredag. Biomassan kommer i huvudsak från 
skogen i form av grot, träddelar och stamved. Biomassan sönderdelas på 
industriområdet till olika fraktioner beroende på användningsområde. Efter 
flisningen kan biomassa upparbetas ytterligare genom torkning- pyrolysering 
innan den transporteras till slutkund. 
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forts § 17 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-02-28 
Anmälan  

 

För kännedom 
Harads Arctic Heat AB, Betsvägen 17, 960 24 Harads 
xxxxxx 
Länsstyrelsen, Norrbotten 
Samhällsbyggnadskontoret 
 

Meddelas 
xxxxxxx 
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§ 18 Harads 4:90, Folktandvården Harads; Föreläggande vid 
sanering av kvicksilverkontaminerat rörsystem 
2017-058-427 

Beslut 
Folktandvården, 232100-0230, Region Norrbotten, föreläggs om följande 
försiktighetsmått vid sanering av kvicksilverkontaminerat rörsystem på 
fastigheten Harads 4:90. 

1. Saneringen och omhändertagandet av avfallet som uppkommer ska ske i 
enlighet med inlämnad anmälan om inte annat framgår av 
försiktighetsmåtten nedan. 

2. Tekniska förvaltningen, VA-driften, tel. 0921-62431 ska kontaktas för 
samråd en vecka innan saneringsarbetet påbörjas. 

3. Efter genomförd sanering ska en situationsplan lämnas till miljö- och 
byggnämnden där det tydligt framgår vilka avloppsledningar som 
avlägsnats samt vilka som lämnats kvar i lokalerna. 

Avgift 
För handläggning av ärendet kommer miljö- och byggnämnden att ta ut en 
avgift på 2742 kronor som motsvarar tre timmars handläggningstid enligt 
taxa fastställd av kommunfullmäktige i Bodens kommun 2014-12-15 § 131. 
Faktura skickas separat. 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen  
Överklagan skickas till Bodens kommun, Miljö- och byggnämnden, 961 86 
Boden, och ska vara inlämnad till nämnden inom tre veckor från den dag ni 
tagit del av beslutet. Skrivelsen ska vara undertecknad och innehålla era 
kontaktuppgifter (postadress och telefonnummer), vilket beslut som 
överklagas, hur ni vill att beslutet ska ändras och varför. 

Lagrum 
Beslut om föreläggande är taget med stöd av 26 kap. 9 och 21 §§ 
miljöbalken (1998:808) med hänvisning till 2 kap. 3 § samma lag. 

Beslut om avgift är taget med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken och den av 
kommunfullmäktige beslutade taxan 2014-12-15 § 131.  

Bedömning/Motivering 
Enligt 10 kap. 4 § miljöbalken ska den som är ansvarig för att avhjälpa en 
miljöskada i skälig omfattning utföra det avhjälpande som på grund av 
föroreningen behövs för att förebygga, hindra eller motverka att skada eller 
olägenhet uppstår för människors hälsa eller miljön. 
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Forts § 18 
Under förutsättning att saneringen genomförs i enlighet med inlämnad 
anmälan bedömer miljö- och byggnämnden att den föreslagna 
saneringsmetoden och omhändertagandet av det farliga avfall som 
uppkommer uppfyller kraven enligt 10 kap. 4 § miljöbalken och i övrigt är 
förenligt med miljöbalkens hänsynsregler.  

Om det i framtiden blir aktuellt att riva eller byta avloppsledningar i 
byggnaden är det av största vikt att det finns dokumenterat vilka ledningar 
som lämnas kvar i lokalerna och därmed riskerar att innehålla kvicksilver.  

Beskrivning av ärendet 
Folktandvården, Region Norrbotten har 2017-01-11 inkommit med en 
anmälan enligt 28 § Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. Anmälan avser sanering av kvicksilverkontaminerat rörsystem i 
Folktandvården Harads lokaler på fastigheten Harads 4:90. 

Folktandvården har bedrivit verksamhet i lokalerna sedan år 1993 och 
verksamheten upphörde 31 december 2016. Lokalerna kommer 
fortsättningsvis att nyttjas för annat ändamål än tandvård.  

Saneringen kommer att utföras av Sweden Recycling AB. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-03-01 inkl bilagor 

 

För kännedom 
Folktandvården, Region Norrbotten, Robertsviksgatan 7, 971 89 Luleå 
Tekniska förvaltningen 
Länsstyrelsen Norrbotten 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 19 Yttrande över motion om rökfria ytor 
2016-801-449 

Beslut 
1. Miljö- och byggnämnden ställer sig positiv till motionens förslag om att 

utreda vilka platser där förbud kan vara behövligt.  

2. I övrigt föreslås att motionen avslås då stöd för de föreslagna 
rökförbuden saknas i tobakslagen, nya tobaksdirektiv förväntas från och 
med 1 januari 2018.  

Beskrivning av ärendet 
Daniel Rönnbäck (M) föreslår i en motion att: 

• Rökförbud införs på samtliga kommunala lekplatser 

• Rökförbud införs på en yta inom 5 meter från ”bebyggd” busshållplats 

• Rökförbud införs i direkt anslutning till Ungdomens Hus, 
ungdomsgårdar samt platser där kommunal verksamhet, eller verksamhet 
med kommunalt stöd, för unga bedrivs 

• Utreda övriga platser där rökförbud kan vara lämpligt 
Motionens förslag om ovanstående rökförbud saknar för närvarande stöd i 
tobakslagen. Folkhälsomyndigheten, vidare regeringens utredare har därför 
utrett frågan om exponeringen av tobaksrök, passiv rökning och föreslår bl.a. 
att följande miljöer bör göras rökfria via de nya tobaksdirektiven från och 
med den 1 januari 2018:  

• Entréer till byggnader som allmänheten har tillträde till, exempelvis 
vårdcentraler, sjukhus och affärer 

• Platser där allmänheten väntar på kollektivtrafik 

• Uteserveringar, lekplatser, sportanläggningar och arenor utomhus som 
allmänheten har tillträde till. 

I Sverige är skolgårdar och motsvarande områden vid förskolor och 
fritidshem rökfria utomhusmiljöer sedan 1994. Inomhus har rökning 
reglerats flera gånger sedan tobakslagen trädde i kraft 1993. Senast skedde 
det 2005 på restauranger och andra serveringsställen. 

Yrkanden  
Bo Hultin (M) föreslår att beslutstexten kompletteras med att de nya 
tobaksdirektiv förväntas från och med 1 januari 2018. 
 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt Hultins (M) förslag. 
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Forts § 19 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-02-27 
Motion 

 

För beslut    
Kommunfullmäktige   
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§ 20 Erikslund 2:2; Yttrande över tillståndansökan, 
Bodensågen 
2014-960-427 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden godkänner samhällsbyggnadskontorets förslag till 
yttrande och överlämnar det till Länsstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 
Bodensågen AB har 2014-12-19 lämnat in en ansökan om tillstånd enligt 9 
kap. 6 § miljöbalken för befintlig verksamhet och planerad utökning av 
impregnering på fastigheterna Erikslund 2:2 och Valrossen 3.  

Innan miljöprövningsdelegationen (Länsstyrelsen) fattar beslut i ärendet har 
miljö- och byggnämnden getts möjlighet att yttra sig.  

Bolaget ser en möjlighet att öka sin marknadsandel av impregnerade trävaror 
och ansöker därför om tillstånd för en utökad produktion av impregnerade 
trävaror till en mängd av högst 50 000 m3 per år samt tillverkning av 
träprodukter genom klyvning och hyvling med en produktion av som mest 
70 000 m3 per år. Den planerade verksamheten utgörs av impregnering av 
trävaror i en utökad omfattning jämfört med nuvarande förhållanden och en 
fortsatt förädling av sågade trävaror genom klyvning och hyvling i 
oförändrad omfattning. De ansökta utökningen av impregneringen kommer 
att ske helt och hållet i den befintliga impregneringsanläggningen och kräver 
således varken ut- eller tillbyggnationer eller installation av ny 
processutrustning. 

Inom verksamhetsområdet finns förorenad mark med föroreningar av 
kreosot, koppar , krom och arsenik som härrör från den tidigare 
impregneringsverksamheten. 

Samhällsbyggnadskontoret har 2017-02-27 tagit fram ett förslag till yttrande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-02-27 
Remiss Länsstyrelsen dat. 2017-02-17 
Tillståndsansökan, dat. 2014-12-19 
PM komplettering, dat. 2016-06-14  
Statusrapport, dat. 2016-12-08 
 
 

För kännedom 
Länsstyrelsen Norrbotten 
Samhällsbyggnadskontoret 



 

Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 
20(25) 

Sammanträdesdatum 
2017-03-14 

 
 

  
 

 
Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur 
  

 

§ 21 Biet 1; Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
flerbostadshus, sophus och carport, etapp 2 
2017-047 

Beslut 
Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL. 

Åtgärden får inte påbörjas innan ett startbesked har utfärdats av miljö- och 
byggnämnden (10 kap. 3 § 1 PBL). 

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

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

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. 

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

Avgift 
Avgiften för bygglovet är 179 693  kronor inklusive utstakning (i enlighet 
med taxa fastställd av kommunfullmäktige). 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen  
Överklagan skickas till Bodens kommun, Miljö- och byggnämnden, 961 86 
Boden, och ska vara inlämnad till nämnden inom tre veckor från den dag ni 
tagit del av beslutet. Skrivelsen ska vara undertecknad och innehålla era 
kontaktuppgifter (postadress och telefonnummer), vilket beslut som 
överklagas, hur ni vill att beslutet ska ändras och varför. 

Beskrivning av ärendet 
CHR Bygga Bostäder Entreprenad AB har lämnat in en ansökan om bygglov 
för nybyggnad av flerbostadshus, sophus och carport på fastigheten BIET 1 
inom Bodens kommun. Ansökan avser etapp 2. Hus C, D, E, F G samt carport 
och sophus. Ansökan avser totalt 54 lägenheter (12 st 3 rok, 40 st 2 rok). 
Tillsammans  med etapp 1 som tidigare sökts lov för kommer bostadsområdet 
att bestå av 106 lägenheter. 

Bakgrund/bedömning 
Fastigheten omfattas av detaljplan 2582-P15/7 laga kraft vunnen den 10 april 
2015. Planbestämmelse B, ,e2, e3, e4, f1 b1 = Bostäder. e1 = Rad, kedjehus, 
parhus . Högst två våningar minsta fastighetsarea är 300 m2. Största 
byggnadsarea är 30 % av fastighetsarean. e2 =  Friliggande hus.  
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Forts § 21 
Högst två våningar. Minsta fastighetsarea 1000 m 2. Största byggnadsarea 
25% av fastighetsarean. Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från 
tomtgränsen. e3 = Flerbostadshus. Högst fyra våningar. Största byggnadsarea 
är 500 m2 per byggnad. e4 = Flerbostadshus. Högst tre våningar. Största 
byggnadsarea är 500 m2 per byggnad. e5 25 = Största byggnadsarea i procent 
av fastighetsarea. f1 = Ny bebyggelse ska exteriört utformas med hänsyn till 
karaktärsdrag hos bebyggelsen i omgivningen. b1 = Lägenheterna ska utföras 
genomgående. Minst hälften av bostadsrummen i varje bostad ska ligga mot 
tyst eller ljuddämpad sida. 
Sökanden har redovisat att 92 parkeringsplatser som ska betjäna 106 
lägenheter ska iordningställas. Miljö- och byggnämnden bedömer att antalet 
platser som rimligt. 
Bygglovansökan följer gällande detaljplan. 
Ansökan om bygglov har granskats 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 det tekniska 
samrådet. 
 
Vid samrådet ska upprättad kontrollplan fastställas, tidpunkt för utstakning 
bestämmas, behov av arbetsplatsbesök avgöras tillika eventuellt 
kompletteringsbehov av handlingar. Vidare ska det fastställas vilka 
handlingar som ska inlämnas till miljö- och byggnämnden för att ett 
slutbesked ska kunna lämnas. 
Påbörjas åtgärden innan ett startbesked har lämnats utgår en sanktionsavgift 
enligt plan- och byggförordningen (9 kap. 20 § PBF). 

Slutsamråd/Slutbesked 
När åtgärden slutförts ska miljö- och byggnämnden utfärda ett slutbesked 
enligt 10 kap. 4 § PBL. Innan detta kan ske ska nödvändiga handlingar 
inlämnas till miljö- och byggnämnden och ett slutsamråd ska hållas på plats 
(10 kap. 30 och 34 §§ PBL). 
Byggnaden får inte tas i bruk innan ett slutbesked har meddelats (10 kap. 4 § 
PBL). 
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Forts § 21 
Tas byggnaden i bruk innan slutbesked har lämnats utgår en sanktionsavgift 
enligt 9 kap. 21 § plan- och byggförordningen, PBF. 
Byggnaderna får inte tas i bruk innan ett slutbesked har meddelats (10 kap. 4 
§ PBL). 
 
Tas byggnaderna i bruk innan slutbesked har lämnats utgår en 
sanktionsavgift enligt 9 kap. 21 § plan- och byggförordningen, PBF. 

Upplysningar 
Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-03-02 
Ansökan med bilagor 

 

För kännedom 
CHR Bygga Bostäder Entreprenad AB, Box 3413, 103 68 STOCKHOLM 
Kontrollansvarig  
Samhällsbyggnadskontoret 
 
Bilaga: Kallelse till tekniskt samråd 
 

Meddelas fastighetsägare: 
Myran 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
Getingen 5, 6, 7, 16 
Humlan 5 
Sländan 8, 9 
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§ 22 SBK-rapport mars 
 

Beslut 
SBK-rapporten med bilagor läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat en rapport för mars.  

Rapporten ger en översikt av aktuella ärenden och nyheter inom 
miljöbalkens, alkohollagens och plan- och bygglagens områden. Rapporten 
ger även en översikt av vad som är på gång inom mark och 
exploateringsverksamheten samt aktuella detaljplaner och nämndens 
ekonomi.  

Till rapporten bifogas månadsvis uppföljning över mål och nyckeltal enligt 
fastställd verksamhetsplan. 
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§ 23 Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Redovisade delegationsbeslut för perioden 2017-01-30—2017-03-05 läggs 
till handlingarna. 

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

- Miljötillsyn 

- Livsmedelskontroll 

- Serveringstillstånd, tillsyn 

- Yttranden och tillstånd 

- Bygglov 

- Kontrollplaner 
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§ 24 Meddelanden och delgivningar 

Beslut 
Redovisade meddelanden och delgivningar läggs till handlingarna. 
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