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§ 24 Information 
 

Förutom information om dagens ärenden redovisade även följande: 

• Bodenbo, nybyggnad av hyreshus Brogatan 

• Inventering enskilda avloppsanordningar 
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§ 25 Justering av delegationsordning, ny Förvaltningslag 
MB 2018-1526 

Beslut 
Justering i delegationsordning för miljö- och byggnämnden fastställs, att gälla från 
och med 2018-07-01. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämndens delegationsordning antogs i sin helhet 2015-03-17, § 25. 
Därefter har den reviderats ett antal gånger, den senaste 2017-12-12 § 72.   

Motivering 
En ny Förvaltningslag (2017:900) och de lagändringar som följer av den nya lagen 
träder i kraft den 1 juli 2018. 

Med anledning av dessa förändringar finns behov av att justera i nuvarande 
delegationsordning så att de hänvisningar som görs till Förvaltningslagen också 
hänvisar till rätt lagrum.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-06-04 
Förslag på justering 

 

För kännedom 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 26 Utvärdering av Tillgänglighetspolicyn 2013-2017 
MB 2018-1489 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden godkänner samhällsbyggnadskontorets utvärdering och 
överlämnar det till kommunledningskontoret. 

Beskrivning av ärendet 
En utvärdering av Tillgänglighetspolicyn för 2013-2017 pågår. Utvärderingen 
genomförs genom att frågeställningar ställs till kommunala nämnder. 

Ett samhälle för alla - Tillgänglighetspolicy för Bodens kommun har varit gällande 
under åren 2013-2017. Policyn syftar till att, utifrån lokala och nationella mål samt 
FN:s konvention om mänskliga rättigheter för människor med funktionsnedsättning, 
skapa en gemensam syn på tillgänglighet i Bodens kommun och tydliggöra det 
ansvar som vilar på samtliga kommunala verksamheter. Varje nämnd och styrelse 
anges ha ett eget helhetsansvar, tillgänglighetsfrågorna berör kommunens alla 
områden.  

Policyn anger ansvar och målsättningar för kommunala nämnder och styrelser. 
Nämnderna får svara på ett antal frågor för att fånga upp progression och 
bedömningar av fortsatt arbete. 

Samhällsbyggnadskontoret har 2018-06-04 sammanställt en utvärdering. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-06-04 
Brev från kommunledningskontoret 2018-04-25 
Tillgänglighetspolicy 2013-2017 

 

För kännedom 
Kommunledningskontoret 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 27 Delårsredovisning för tillsynen inom miljö- och 
hälsoskyddsorådet samt alkohol, tobak, receptfria läkemedel 
och e-cigaretter 2018 
MB 2018-159 

Beslut 
Delårsredovisning för perioden 1 januari--30 april 2018 godkänns. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2017-11-07 § 57 om verksamhetsplan och en 
intern kontrollplan bl.a. gällande hantering av ärenden, uppföljning av inspektioner av 
tillståndspliktiga miljöanläggningar och inventering av enskilda avlopp. 
Miljö- och byggnämnden antog 2018-02-06 § 3 behovsutredning och tillsynsplan 
2018 -  2020 för tillsynen inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen, lagen 
om foder och animaliska biprodukter, alkohollagen, tobakslagen, lagen om handel 
med vissa receptfria läkemedel och lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare. 

Detta är en redovisning av hur tillsynen fortskridit under verksamhetsåret 2018 för 
perioden från och med den 1 januari till och med den 30 april 2018. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-06-04 
Delårsredovisning  

 

För kännedom 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 28 Delårsredovisning för kontroll inom 
livsmedelslagstiftningens område 2018 
MB 2018-160 

Beslut 
1. Delårsredovisning för perioden 1 januari--30 april 2018 godkänns. 

2. Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att  

− utöka de personella resurserna för livsmedelskontrollen, så att kontrollplanen 
för 2018 kan genomföras samt  

− utreda i vilken mån livsmedelskontrollen kan effektiviseras. Redovisningen 
av arbete ska ske under kvartal 1, 2019. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2017-11-07 § 57 om verksamhetsplan och en 
intern kontrollplan bl.a. gällande hantering av ärenden och uppföljning av kontrollen av 
livsmedelsanläggningar. 
Miljö- och byggnämnden antog 2018-02-06 § 4 plan för livsmedelskontroll 2018-
2020. 

Detta är en redovisning av hur kontrollen fortskridit under verksamhetsåret 2018 för 
perioden från och med den 1 januari till och med den 30 april 2018. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-06-04 
Delårsredovisning 

 

För kännedom 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 29 Heden 11:9; Swerock AB med begäran om nedsättning av 
årlig tillsynsavgift för bergtäkt Mjösjöklinten 
MB 2018-1057 

Beslut 
Swerock AB:s begäran om nedsättning av den årliga tillsynsavgiften avslås.   

Avgift 
För handläggning av ärendet tar miljö- och byggnämnden ut en avgift på 939 kronor 
som motsvarar 1 timmes 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 27 kap. 1 § miljöbalken och den av 
kommunfullmäktige beslutade taxan 2014-12-15 § 131. 

Bedömning 
Miljö- och byggnämnden tolkar Swerock AB:s skrivelse som dels en begäran att 
kommunen ska sänka taxan för tillsyn och prövning enligt miljöbalken men också en 
begäran om nedsättning av tillsynsavgiften för täkten i Mjösjöklinten.  

Till grund för den avgift som miljö- och byggnämnden beslutat att ta ut för tillsynen 
av er verksamhet gäller Bodens kommuns taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område, senast reviderad 2017-12-18 § 138. Kommunfullmäktiges 
beslut om taxans storlek kan endast angripas genom en överklagan enligt 10 kap. 
Kommunallagen (1991:900). En sådan överklagan ska ha inkommit till 
förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då beslutet tillkännagavs på 
kommunens anslagstavla.  

Swerock uppger i sin begäran att Bodens kommun har använts SKL:s förslag till taxa 
utan att göra någon rimlighetsbedömning vilket är felaktigt. För täktverksamheten i 
Mjösjöklinten uppgår den årliga tillsynstiden till 28 timmar enligt kommunens taxa 
medan SKL föreslår en tillsynstid på 41,5 timmar för den aktuella verksamheten.  

Av 23 § kommunens taxa framgår att tillsynsavgiften kan nedsättas om det finns 
särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, 
nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter.  
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Forts § 29 
Som skäl för nedsättning i det enskilda fallet uppger Swerock AB att bergtäkten i 
Mjösjöklinten inte har levererat någon ballast de senaste tre åren men ändå betalat 
full avgift. Miljö- och byggnämnden har bedrivit tillsyn av verksamheten trots att 
någon ballast inte levererats. Åren 2016 och 2017 har dessutom brister påträffats i 
täkten som föranlett ytterligare åtgärder än tillsynsbesöket. Sammantaget bedömer 
miljö- och byggnämnden att det inte finns skäl att sätta ned den årliga 
tillsynsavgiften. 

Beskrivning av ärendet 
Swerock AB har den 16 april 2018 inkommit med en begäran om nedsättning av den 
årliga avgiften för tillsynen av bergtäkten i Mjösjöklinten på fastigheten Heden 11:9.  
Swerock AB anser att tillsynsavgifterna i Bodens kommun är oskäligt höga och att 
de ska nedsättas, med hänsyn till den tillsyn som kommunen har utfört motiverar inte 
den höga avgift som tas ut.  

Swerock AB begär att avgiften sätts ned till 8 000 kr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-06-01 
Begäran om nedsättning 2018-04-16 

 

För kännedom 
Swerock AB, Box 3035, 903 02 Umeå 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 30 Rasmyran 1:47; Swerock AB med begäran om nedsättning av 
årlig tillsynsavgift för bergtäkt  
MB 2018-1058 

Beslut 
Swerock AB:s begäran om nedsättning av den årliga tillsynsavgiften avslås.   

Avgift 
För handläggning av ärendet tar miljö- och byggnämnden ut en avgift på 939 kronor 
som motsvarar 1 timmes 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 27 kap. 1 § miljöbalken och den av 
kommunfullmäktige beslutade taxan 2014-12-15 § 131. 

Bedömning 
Till grund för den avgift som miljö- och byggnämnden beslutat att ta ut för tillsynen 
av er verksamhet gäller Bodens kommuns taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område, senast reviderad 2017-12-18 § 138. Kommunfullmäktiges 
beslut om taxans storlek kan endast angripas genom en överklagan enligt 10 kap. 
Kommunallagen (1991:900). En sådan överklagan ska ha inkommit till 
förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då beslutet tillkännagavs på 
kommunens anslagstavla.  

Swerock uppger i sin begäran att Bodens kommun har använts SKL:s förslag till taxa 
utan att göra någon rimlighetsbedömning vilket är felaktigt. För täktverksamheten i 
Rasmyran uppgår den årliga tillsynstiden till 28 timmar enligt kommunens taxa 
medan SKL föreslår en tillsynstid på 57,5 timmar för den aktuella verksamheten.  

Av 23 § kommunens taxa framgår att tillsynsavgiften kan nedsättas om det finns 
särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, 
nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter.  

Miljö- och byggnämnden bedömer att det inte finns skäl att sätta ned den årliga 
tillsynsavgiften  
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Forts § 30 

Beskrivning av ärendet 
Swerock AB har den 16 april 2018 inkommit med en begäran om nedsättning av den 
årliga avgiften för tillsynen av bergtäkten i Mjösjöklinten på fastigheten Heden 11:9.  

Swerock AB anser att tillsynsavgifterna i Bodens kommun är oskäligt höga och att 
de ska nedsättas, med hänsyn till den tillsyn som kommunen har utfört motiverar inte 
den höga avgift som tas ut.     

Swerock AB begär att avgiften sätts ned till 12 000 kr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-06-01 
Begäran om nedsättning 2018-04-16 

 

För kännedom 
Swerock AB, Box 3035, 903 02 Umeå 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 31 Torpgärdan 4:27; Textilia AB med begäran om nedsättning av 
årlig tillsynsavgift för tvätteriet 
MB 2018-1056 

Beslut 
1. Textilia tvätt och textilservice AB med orgnr 556538-5043, ska fr.o.m. 

kalenderår 2018 betala en årlig tillsynsavgift till Bodens kommun, 

2. avgiften baserar sig på gällande timavgift och att verksamheten har tilldelats en 
årlig tillsynstid på 8 timmar, 

3. avgiften blir 7512 kronor,  

4. avgiften betalas enligt faktura som skickas separat, samt 

5. att beslutet om den årliga avgiften gäller till dess verksamheten ändrats, riskerna 
med verksamheten ändrats eller taxekonstruktionen ändras. 

Nämnden förordnar att beslutet ska gälla även om det överklagas. 

Detta beslut ersätter nämndens tidigare beslut om klassning och årlig tillsynsavgift 
daterat 2018-03-13. 

Avgift 
För handläggning av ärendet tar miljö- och byggnämnden ut en avgift på 939 kronor 
som motsvarar 1 timme handläggningstid enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige 2014-12-15 § 131. Faktura skickas separat. 

Jäv 
Bo Hultin (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen. 

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 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808) och den av 
kommunfullmäktige beslutade taxan om avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken, senast reviderad 2017-12-18 § 138. 

Timavgiften är fastställd av miljö- och byggnämnden i beslut 2017-12-12 § 71 och 
uppgår till 939 kronor gällande för år 2018. 

Beslut om avgift är taget med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken och den av 
kommunfullmäktige beslutade taxan 2014-12-15 § 131. 
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Forts § 31 

Bedömning 
Miljö- och byggnämnden tolkar Textilias skrivelse som dels en begäran att 
kommunen ska sänka taxan (handläggningstid) för tillsyn och prövning enligt 
miljöbalken men också en begäran om nedsättning av tillsynsavgiften för deras 
verksamhet vid Torpgärdan 4:27.  

Till grund för den avgift som miljö- och byggnämnden beslutat att ta ut för tillsynen 
av verksamheter gäller Bodens kommuns taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område, senast reviderad 2017-12-18 § 138. Kommunfullmäktiges 
beslut om taxans storlek kan endast angripas genom en överklagan enligt 10 kap. 
Kommunallagen (1991:900). En sådan överklagan ska ha inkommit till 
förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då beslutet tillkännagavs på 
kommunens anslagstavla.  

Av 23 § kommunens taxa framgår att tillsynsavgiften kan nedsättas om det finns 
särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, 
nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter. 

Textilias huvudverksamhet är tvätteriverksamhet och det är den verksamheten som 
är fokus vid nämndens tillsyn. Miljö- och byggnämnden delar Textilias uppfattning 
att det är utifrån den huvudsakliga verksamheten som beräkning av tillsynsavgiften 
ska tas fram. Detta innebär att klassningskod 93.1001 (tvätteriverksamhet) är 
huvudverksamhet och hel tillsynsavgift tas ut för dem verksamheten, totalt 6 timmar 
årligen. Vad gäller avgift för förbränningsanläggningen (klassningskod 40.60-1) ges 
reducering med 75 %, i enlighet med taxan, vilket innebär en årlig tillsynstid på 2 
timmar (75 % av 8 timmar). Total årlig tillsynstid uppgår till 8 timmar, vilket år 
2018 motsvarar 7 512 kr (med en avgift på 939 kr/timme) 

Beskrivning av ärendet 
I beslut om klassning och årlig avgift för Textilias verksamhet på Torpgärdan 4:27, 
dat. 2018-03-13, har Textilia klassats med följande klassningskoder enligt taxan: 

• 93.1001:Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn om utsläpp av vatten 
från verksamheten leds till ett avloppsreningsverk som är tillståndsplikgit 
enligt 90.10 

• 40.60-1: Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av 
mer än 5 MW men högst 20 MW, om annat bränsle används än enbart fossil 
eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas 

Av beslutet framgår även att den årliga tillsynstiden uppgår till 9,5 timmar och att 
årlig tillsynsavgift uppgår till 8 921 kr.   
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Forts § 31 
Textilia har den 16 april 2018 inkommit med en begäran om översyn av 
handläggningstid för deras tvätteri i Boden. Av begäran framgår att Textilia anser att 
handläggningstiden för att utöva tillsyn för deras huvudsakliga verksamhet 
(Tvätteriverksamhet 93.1001) som inte är anmälningspliktig är för hög.  

Vidare framgår att Textilia även har en anmälningspliktig sekundär verksamhet som 
utgörs av deras pelletspanna 40.60-1 som försörjer tvätteriet med produktionsenergi. 
Textila framför att deras huvudsakliga verksamhet är tvätteri och att det bör vara så i 
nämndens beräkning av tillsynsavgiften.  

Med anledning av detta begär Textilia att miljö- och byggnämnden genomför en 
översyn av den beslutade tiden för tillsyn av deras verksamhet så att den är korrekt 
och anpassad för deras verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-06-01 
Begäran om översyn av handläggningstid, Textilias tvätteri, 2018-04-16 
Delegationsbeslut om årlig avgift 2018-03-13 

 

För kännedom 
Textilia tvätt och textilservice AB, Ola Eriksson, Box 520, 961 28 Boden 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 32 Lassbyn 13:5 och 13:24; Avsluta moräntäkt, Lassbyns Åkeri 
AB 
MB 2018-1003 

Beslut 
Efterbehandlingen av moräntäkten på fastigheten Lassbyn 13:5 och 13:24 godtas och 
täkten anses därmed avslutad. 

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 
Länsstyrelsen i Norrbotten lämnade den 4 maj 2007 tillstånd för Lassbyns Åkeri AB 
att inom fastigheterna Lassbyn 13:5 och 13:24 bedriva täktverksamhet och inom 
brytningsområdet ta ut 49 999 ton morän. Tillståndet gällde till och med 31 oktober 
2017. 

Miljö- och byggnämnden genomförde den 31 augusti 2017 en slutbesiktning av 
täkten för att kontrollera att området efterbehandlats i enlighet med gällande tillstånd 
och efterbehandlingsplan. I den södra och västra delen av täkten hade slänterna givits 
en godtagbar lutning. I södra delen av täktområdet hade återbeskogning med tall 
börjat ske på naturlig väg. I den nordöstra delen av täkten bedömdes slänterna ha en 
för brant lutning. I östra delen av täkten finns rasbranter med backsvalebon.  

Länsstyrelsen har föreslagit att en aktiv åtgärd genomförs med återplantering samt 
att man sparar cirka 1,5 meter av rasbranten där backsvalorna har sina bon och att 
slätning genomförs under branten.  

Lassbyns Åkeri AB inkom den 17 oktober 2017 med en bildredovisning där det 
framgår att massor har lagts upp mot släntfoten i den norra och nordöstra delen av 
täkten och under rasbranten med backsvalebon.  

Björn Lehto, Skogskonsulent hos Skogsstyrelsen har lämnat ett utlåtande över 
möjligheterna för självinsådd i täkten. Sammanfattningsvis bedömer Skogsstyrelsen 
att det finns goda förutsättningar för självinsådd i området.  

Lagrum 
Beslutet är taget med stöd av 20 c § Förordning (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd.  
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Forts § 32 

Bedömning 
Vid slutbesiktningen fanns utbrutet och bearbetat material i ordnade upplag i täkten. 
Lassbyns Åkeri avser att förvara materialet i täkten efter att den avslutats. Enligt 
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd får tillsynsmyndigheten 
besluta att en täkt är avslutad även om inte hela området är efterbehandlat om 
området som återstår att efterbehandla är mindre än 1 hektar och det i området inte 
bedrivs någon verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig. 

Miljö- och byggnämnden bedömer att slänterna i täkten har givits en godtagbar 
lutning. I södra delen av täkten har återbeskogning med barrträd börjat ske på 
naturlig väg. Miljö- och byggnämnden bedömer att det finns goda förutsättningar för 
självinsådd i hela täktområdet. Sammantaget bedömer miljö- och byggnämnden att 
området efterbehandlats på ett från hälso- och miljösynpunkt godtagbart sätt.  

Miljö- och byggnämnden avser att genomföra återkommande inspektioner i området 
till dess att allt material avlägsnats från täkten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-06-04 
Inspektionsrapport 207-08-31 
Kompletterande bilder 2017-10-17 
Utlåtande från Skogsstyrelsen 2018-04-06 

 

För kännedom 
Lassbyns Åkeri AB, Lassbyn 408, 961 97 Gunnarsbyn 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 33 Svartbyn 1:128; Nybyggnad av data/serverhall A8-området 
MB 2018-1466 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden uppdrar till nämndens ordförande att fatta beslut i ärendet. 

Beskrivning av ärendet 
Guaroo Iceland Sweden Filial har lämnat in en ansökan om bygglov för uppförande 
av två serverhallar på fastigheten Svartbyn 1:128, A8-området.  

Byggnadernas storlek är 235 x 50 meter med en byggnadshöjd på ca 7 meter. Total 
byggnadsyta är 23 500 m2. 

Byggnaderna kommer att vara helt oisolerade då inget uppvärmningsbehov finns. 
Ingen installation av vatten och avlopp kommer att ske. 

Fastigheten omfattas av detaljplan 2582-P13/5 laga kraft vunnen den 11 juli 2012. 
Planbestämmelse JK, e130 f1 p1 = Industri och kontor. Byggnader ska i möjligaste 
mån placeras i linjeverkan med befintliga byggnader i området. Fasadfärg och 
material på nya byggnader ska tas upp något av de material och färger som redan 
finns i området. Högsta byggnadshöjd är 15 meter. 30% av fastigheten får bebyggas. 

Bygglovsansökan följer gällande detaljplan. 

Försvarsmakten och fortifikationsverket har behov av att få tillgång till marken på 
och i anslutning till fastigheten. Detta för att genomföra mark och 
grundvattenundersökningar. Samråd med de inblandade parterna har skett. Inga 
synpunkter på bygglovet har meddelats. 

En fullständig bygglovsansökan förväntas inkomma inom någon vecka. Med 
anledning  av att ärendet brådskar och att nästa nämndssammanträde är i september 
föreslår samhällsbyggnadskontoret att nämnden uppdrar till ordförande att fatta 
beslut i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-06-04 
Ansökningshandlingar 2018-05-29 

 

För kännedom 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 34 SBK rapport juni 
 

Beslut 
SBK-rapporten med bilagor läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat en rapport för juni.  

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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§ 35 Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Redovisade delegationsbeslut för perioden 2018-04-16—2018-06-10 godkänns. 

Beskrivning av ärendet  
Beslut fattade på delegation ska anmälas till nämnden vid nästföljande sammanträde. 

Anmälan får ske genom delegationslista alternativt genom kopia av beslutet. 
I anmälan ska det framgå vem som fattat beslutet, när beslutet fattades, vad beslutet 
avser och vilket lagrum beslutet hänvisar till. 

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

- Miljötillsyn 

- Livsmedelskontroll 

- Serveringstillstånd 

- Yttranden och tillstånd 

- Bygglov 
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§ 36 Meddelanden och delgivningar 

Beslut 
Redovisade meddelanden och delgivningar läggs till handlingarna. 

Beslut från andra myndigheter 
• Kf beslut 2018-05-21; Delårsrapport januari-april 2018 

• Lst avslår överklagan av anmälan om miljöfarlig verksamhet, Harads 1:98  
(MB 2018-1414) 

• Lst avslår överklagan om årlig tillsynsavgift, Rasmyran 1:47 (MB 2018-469) 

• Lst avslår överklagan till viss del miljöfarlig verksamhet, flisning Harads 1:98 
(MB 2018-1414) 

• Lst avslår överklagande av förbud avlopp, Brobyn 2:37 (MB 2018-386) 

• Lst överprövar inte strandskyddsbeslut fritidhus Långviksudden 1:5  
(MB 2018-793) 

• Lst, beslut att inte överpröva strandskyddsdispens (MB 2018-946) 

• Skogsstyrelsen, naturvårdsavtal Åbacka 1:8  

• Lst upphäver MBNs beslut om föreläggande att riva plank, Gammelbyn Boden 5:84  
(MB 2018-1512) 

Övrigt  

• Kronofogden; Sökt handräckning skrotbilar Gunnarsbyn 8:96 (MB 2018-68) 

• Revisionsrapport; Granskning av MBN tillsynsverksamhet (MB 2018-750) 
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