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§ 25 Information 
 

• Miljöinspektörer och handläggare från samhällsbyggnadskontoret 
informerade om dagens ärenden. 

• Samhällsbyggnadschefen redovisar detaljplaneläget i kommunen. 
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§ 26 Miljöstipendium 2017 
2017-386-109 

Beslut 
Nämndens beredning, Lars Nilsson (S), Gösta Eriksson (MP) och Bo Hultin 
(M), får i uppdrag att utse 2017 års stipendiat. 

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

Annons för att få in förslag på kandidater publiceras i olika medier under 
våren 2017. 

Då nämnden inte hinner sammanträda innan stipendiet ska delas ut på 
Skördefesten och Miljödagarna i augusti föreslås att bredningen får i 
uppdrag att gå igenom nominerade kandidater och utse pristagare. 

 

För kännedom 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 27 Budgetförslag 2018-2020 
2017-385-012 

Beslut 
Budgetförslaget för 2018-2020 godkänns och överlämnas till 
kommunfullmäktige för antagande. 

Beskrivning av ärendet 
Ett budgetförslag för miljö- och byggnämnden 2018-2020 har upprättats.  

Förslag på justering/ändring: 
• Målindikator ”Inspektion av enskilda avloppsanläggningar” ändras från 50 st  

till 150 st. Inventering av enskilda avlopp påbörjades under  våren 2009 och alla 
avloppsanordningar inom kommunen ska vara inventerade inom en 15-årsperiod 
och det ska vara godtagbar standard på samtliga enskilda avlopp fr.o.m. år 2030. 
Mot bakgrund av det ökade behovet av tillsyn av enskilda avlopp behöver 
ambitionsnivån höjas till 150 inspektioner för 2018. 

 
• Styrkort: Miljö- och byggnämnden prioriterar de fem fokusområdena som anges i 

Bodens lokala miljömål: 
− Klimat 
− Biologisk mångfald 
− Vatten 
− Giftfri miljö 
− God bebyggd miljö 
 

• Resursförstärkning: Den grundläggande mätverksamheten är en 
förutsättning för en fungerande samhällsplanering. För att klara planerat 
ökat samhällsbyggande behövs resurser för en GIS/mätingenjör från 
2018.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-04-10 
Budgetförslag 2018-2020 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 

För kännedom 
Ekonomikontoret 
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§ 28 Kontrollplan för provtagning och bedömning av 
badvattenkvalitén vid kommunens strandbad 2017 
2017-553-441 

Beslut 
Kontrollplan för provtagning och bedömning av badvattenkvalitet vid 
kommunens strandbad för år 2017 fastställs. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden är operativ tillsynsmyndighet enligt miljöbalken 
över strandbad i Bodens kommun. 

Enligt badvattenförordningen ska kommunen identifiera de relevanta 
badvatten som finns inom kommunen, anteckna badvattnen i kommunala 
badvattenregister, fastställa kontrollplaner, ta prover samt bedöma vattnen så 
att badvattnen kan klassificeras och lämpliga åtgärder kan vidtas vid dålig 
kvalitet.  

En kontrollplan för provtagning och bedömning av badvattenkvalitén vid 
kommunens strandbad ska årligen fastställas. Kontrollplanen ska innehålla 
datum för planerade vattenprovtagningar för den kommande säsongen. 
Planen ska rapporteras till Havs- och vattenmyndighetens datavärd. 

Kultur- fritids- och ungdomsnämnden debiteras enligt taxa för provtagning 
av badvatten och för den årliga tillsynen av strandbad enligt miljöbalken. 

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag på kontrollplan för 2017. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-04-10 
Kontrollplan för provtagning strandbad 2017 

 

För kännedom 
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden  
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 29 Heden 7:31, Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus och garage 
2017-016 

Beslut 
Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, PBL. 

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

Sökanden ska lämna in koordinater för byggnadernas läge. 

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

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 38 625 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). 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. 

Beskrivning av ärendet 
Xxxxxx  har lämnat in en ansökan om bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus och garage på fastigheten Heden 7:31. 

Bakgrund/bedömning 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser, men är 
belägen inom ett område med ”sammanhållen bebyggelse” enligt definition i 
PBL (SFS 2010:900), vilket innebär ett krav på bygglov. 
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Forts § 29 
Den planerade nybyggnaden ligger inom skyddsområdet för Kusöns 
grundvattentäkt. Länsstyrelsen förelade den 12 oktober 2015 Bodens 
kommun att inrätta verksamhetsområde för spillvatten på Kusön och i 
Kusån. Tekniska förvaltningen har i ett yttrande angivit att samtliga 
bebyggda fastigheter på Kusön kommer att ingå i verksamhetsområde för 
vatten och avlopp från och med oktober 2021. 
 
En förutsättning för att ge bygglov för sökt åtgärd är att säkerställa att 
fastigheten kan få tillgång till vatten och avlopp. Med anledning av detta har 
sökanden lämnat in ansökan om anläggande av avloppsanordning, 
dricksvattenbrunn, ytjordvärme samt väganslutning. 
 
Ansökningshandlingarna har remissats till tekniska förvaltningen. Av deras 
svar framgår att de inte i sak har något att erinra mot genomförande av de 
sökta åtgärderna. De har däremot angivit att de inte kommer att ersätta 
enskilda avloppslösningar utförda efter den 12 oktober 2015. 
Miljö- och byggnämnden bedömer att de sökta åtgärderna går att genomföra 
varmed bygglov kan ges. 
 
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). 
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Forts § 29 

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). 
 
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 2017-04-04 
Ansökan med ritningar 

 

För kännedom 
Xxxxxxx  
Kontrollansvarig: Erik Hansson 
Tekniska förvaltningen 
Samhällsbyggnadskontoret 

Bilaga: Kallelse till tekniskt samråd 

Beslutet meddelas till:  
Fastighetsägare till Heden 7:31, 7:204, 7:124. 
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§ 30 Heden 7:31; Ansökan om tillstånd att anlägga 
skogsbilväg 
2017-266-427 

Beslut 
Ansökan bifalls och xxxxxx, föreläggs om följande villkor för att anlägga 
skogsbilväg på fastigheten Heden 7:31. 

1. Vägen ska utföras i överensstämmelse med vad som angivits i ansökan 
om inget annat framgår nedan. Om någon uppgift ändras måste detta 
anmälas till miljö- och byggnämnden. 

2. Vid tankning och uppställning av arbetsfordon under mer än 8 timmar 
ska detta ske på tätt underlag av resistent material, t.ex. täta behållare 
eller täta uppvallade presenningar. Invallningen ska säkerställa att allt 
spill och läckage kan insamlas och omhändertas.  

3. Vid arbeten ska absorptionsmaterial och saneringsutrustning finnas 
tillgänglig på plats och i fordon, så att eventuella utsläpp snabbt kan 
omhändertas. 

4. Eftersom det i samband med genomförandet av sökta verksamhet 
kommer att innebära ökad trafik förbi vattentäkten är det viktigt att vid 
eventuell olycka längs vägen ska räddningstjänsten, VA-huvudmannen 
och miljö- och byggnämnden kontaktas. 

5. Vid anläggande av väg är det viktigt att det material som används i 
vägkonstruktionen inte riskerar att påverka vattenkvaliteten, varför 
enbart rena massor ska användas. Slaggrus, hyttsten, avfall eller 
produkter som är helt eller delvis tillverkade av återvunnet avfall får inte 
användas.   

6. Om ett nytt fornfynd eller föroreningar i marken påträffas vid 
anläggandet ska arbetet avbrytas. Fornfynd ska anmälas till länsstyrelsen 
och markförorening ska anmälas till miljö- och byggnämnden. 

Avgift 
För handläggning av ärendet tar miljö- och byggnämnden ut en avgift på 
2 742 kronor som motsvarar tre timmars handläggningstid enligt taxa 
fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 



 

Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 
11(33) 

Sammanträdesdatum 
2017-04-25 

 
 

  
 

 
Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur 
  

 

Forts § 30 

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 § Miljöbalken (1998:808)  

- Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet  och hälsoskydd § 27   

- Vattenskyddsområde och tillhörande föreskrifter för Kusöns 
grundvattentäkt, Boden kommun (dat 2010-11-29) 

samt med hänvisning till  

- 2 kapitlet 1, 2, 3, 4 och 6 §§ Miljöbalken  

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

Bedömning 
Denna prövning gäller för att anlägga en skogsbilväg inom 
vattenskyddsområdet för Kusöns vattentäkt. 

Föreslagen placering av skogsbilvägen är på fastigheten Heden 7:31 och 
inom tertiär skyddszon för vattenskyddsområdet för Kusöns grundvattentäkt. 
Enligt skyddsföreskrifterna §11 ”Täktverksamhet, muddring och 
schaktningsarbeten” kräver schaktningsarbete i samband med vägbygge eller 
liknande kräver tillstånd av miljö- och byggnämnden. Tekniska 
förvaltningen har under 2016 presenterat förslag på nytt vattenskyddsområde 
och nya skyddsföreskrifter för Kusön och reservvattentäkten (Lule älv). 
Enligt förslaget kommer skogsbilvägen att ligga inom sekundär skyddszon A 
(skydd av grundvattentäkten). Av förslaget till nya skyddsföreskrifter 
framgår att maskinella schaktnings- och markarbeten inom mark- och 
vattenområden kräver tillstånd av miljö- och byggnämnden. 

Det är nämndens uppfattning att föroreningsriskerna för grundvattnet under 
anläggningsskedet måste minimeras. Enligt § 2 i skyddsföreskrifterna 
”Petroleumprodukter och andra för grundvattnet skadliga kemikalier” gäller 
bland annat att petroleumprodukter och andra för grundvattnet skadliga 
kemikalier ska förvaras på en tät invallad yta på ett sådant sätt att hela den 
lagrade volymen kan insamlas och omhändertas vid läckage.  
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Forts § 30 
Varför miljö- och byggnämnden bedömer att vid tankning och uppställning 
av arbetsfordon under mer än 8 timmar ska detta ske på tätt underlag av 
resistent material 

Miljö- och byggnämnden bedömer att Tekniska Förvaltningens framförda 
synpunkter om uppställning på tätt underlag och skyndsam kontakt till 
räddningstjänsten, VA-huvudman och miljö- och byggnämnden vid 
eventuell olycka måste beaktas för att minimera föroreningsrisker till 
grundvattnet. Av skyddsföreskrifterna framgår även att det vid 
olyckshändelser, spill eller läckage som utgör risk för vattenförorening ska 
omgående anmälas till den kommunala räddningstjänsten, kommunens 
nämnd för miljöfrågor samt vattentäktens huvudman. 

Miljö- och byggnämnden bedömer att det inte finns några hinder ur 
miljösynpunkt och gällande skyddsföreskrifter mot anläggandet av vägen. 
Vägen kan därför tillåtas enligt ansökan samt de av nämnden beslutade 
villkoren. 

Beskrivning av ärendet 
Xxxxxxx har i enlighet med 11 § i "Vattenskyddsområde och tillhörande 
föreskrifter för Kusöns grundvattentäkt, Bodens kommun" den 3 mars 2017, 
lämnat in en ansökan om att få utföra en 500 m lång skogsbilväg fram till 
hans framtida tomt på del av fastigheten Heden 7:31 på Kusön. Sökande har 
även ansökt om bygglov, enskilt avlopp, jordvärmeanläggning samt grävd 
dricksvattenbrunn, dessa handläggs i separata ärenden.  

Av ansökan framgår att skogsbilvägen kommer att ha en tillgänglighetsklass 
B vilket betyder lastbilstrafik hela året utom vid svår tjällossning och 
personbilstrafik hela året. 

Tekniska förvaltningens VA-avdelning och Länsstyrelsen i Norrbottens län 
har getts möjlighet att lämna synpunkter på ansökan. Länsstyrelsen har inte 
lämnat några synpunkter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2014-04-13 
Yttrande från tekniska 
Ansökningshandlingar 

 

För kännedom 
Xxxxxxxxx 
Tekniska förvaltningen 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 31 Heden 7:31; Ansökan om tillstånd för värmepump, 
jordvärme 
2017-265-427 

Beslut 
Ansökan bifalls och xxxxxxx, föreläggs om följande villkor för 
värmepumpsanläggningen på fastigheten Heden 7:31. 

1. Värmepumpsanläggningen ska utföras i överensstämmelse med vad som 
angivits i ansökan om inget annat framgår nedan. Om någon uppgift 
ändras måste detta anmälas till miljö- och byggnämnden. 
 

2. Entreprenör och installatör ska informeras om beslutet samt om gällande 
skyddsföreskrifter för vattenskyddsområdet för Kusöns grundvattentäkt, 
se bilaga. 
 

3. Om läckage eller annat fel uppstår på anläggningen ska fastighetsägaren 
vidta åtgärder så att felet avhjälps och eventuell sanering utförs. Vid 
läckage och sanering ska räddningstjänsten, VA-huvudman och miljö- 
och byggnämnden kontaktas omgående.  
 

4. Vid anläggandet ska en karta upprättas som visar kollektorslangens 
skarvar, verkliga läge och djup samt koordinaterna för de yttre hörnen 
ska anges i kartan. 
 

5. Kollektorslangens placering ska markeras genom att plastband eller 
dylikt läggs i marken en bit ovanför kollektorslangen. 
 

6. Vid påfyllning eller avtappning av köldmedium samt vid åtgärder av 
läckage måste både personal och företaget inneha nödvändiga certifikat. 
 

7. Vid tankning och uppställning av arbetsfordon under mer än 8 timmar 
ska detta ske på tätt underlag av resistent material, t.ex. täta behållare 
eller täta uppvallade presenningar. Invallningen ska säkerställa att allt 
spill och läckage kan insamlas och omhändertas.  

8. Vid grävning ska det översta matjordslagret hanteras varsamt för att inte 
riskera att förorena grundvattnet. 

9. Vid arbeten ska absorptionsmaterial och saneringsutrustning finnas 
tillgänglig på plats och i fordon, så att eventuella utsläpp snabbt kan 
omhändertas. 
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10. Anläggningen ska vara försedd med tryckvakt och nivåkontroll med 

alarm för tryckfall i kollektorn. Vid alarm ska anläggningen omedelbart 
stoppas. 
 

11. Eftersom det i samband med genomförandet av sökta verksamheten 
kommer att innebära ökad trafik förbi vattentäkten är det viktigt att 
sökanden skyndsamt kontaktar räddningstjänsten, VA-huvudman och 
miljö- och byggnämnden vid eventuell olycka. 
 

12. Om ett nytt fornfynd eller föroreningar i marken påträffas vid 
anläggandet ska arbetet avbrytas. Fornfynd ska anmälas till länsstyrelsen 
och markförorening ska anmälas till miljö- och byggnämnden.  
 

13. Miljö- och byggnämnden ska meddelas när anläggningen tas ur bruk. 
Köldmedium och köldbärare ska tas om hand enligt gällande lagstiftning. 

Avgift 
I samband med handläggning tas en avgift ut enligt gällande taxa fastställd 
av kommunfullmäktige. Avgiften uppgår till 1 828 kr och motsvarar 2 tim 
handläggningstid. 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 § Miljöbalken (1998:808)  

- Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet  och hälsoskydd § 27   

- Vattenskyddsområde och tillhörande föreskrifter för Kusöns 
grundvattentäkt, Boden kommun (dat 2010-11-29) 

samt med hänvisning till  

- 2 kapitlet 1, 2, 3, 4 och 6 §§ Miljöbalken  

- 7 kapitlet 15 § Miljöbalken gällande strandskyddsområde. 

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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Bedömning 
Denna prövning gäller för att anlägga en jordvärmeanläggning inom 
vattenskyddsområdet för Kusöns grundvattentäkt. 

Föreslagen placering av jordvärmeanläggningen är på avstyckad del av 
fastigheten Heden 7:31 och inom tertiär skyddszon för vattenskyddsområdet 
för Kusöns grundvattentäkt. Enligt skyddsföreskrifterna §12 
”Energianläggningar och enskilda vattentäkter” kräver nya anläggningar för 
utvinning ur eller lagring av värme eller kyla i mark, vattenområde eller 
grundvatten tillstånd av miljö- och byggnämnden. Tekniska förvaltningen 
har under 2016 presenterat förslag på nytt vattenskyddsområde och nya 
skyddsföreskrifter för Kusön och reservvattentäkten (Lule älv). Enligt 
förslaget kommer av jordvärmeanläggningen att ligga inom sekundär 
skyddszon A (skydd av grundvattentäkten). Av förslaget till nya 
skyddsföreskrifter framgår att etablering av anläggningar för lagring 
och/eller utvinning av kyla eller värmeenergi i eller ur berg, mark eller 
vattendrag kräver tillstånd av miljö- och byggnämnden. 

Kollektorslangen ska anläggas inom 100 meter från strandlinjen men inom 
egna tomten varför miljö- och byggnämnden bedömer att anläggningen inte 
hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars 
skulle ha fått färdas fritt. Vidare bedömer miljö- och byggnämnden att 
installation av jordvärme på fastigheten inte medför en betydande påverkan 
på frilufts- växt- eller djurliv i området varför krav på dispens för 
strandskydd kan undantas. 

Miljö- och byggnämnden har i beslut daterat 2016-03-15 § 19 medgett 
lantbruket Bröderna Olofsson tillstånd till hantering av kemiska 
bekämpningsmedel under växföljden år 2016-2020 vid fastigheten 
Heden 7:31. Den nu aktuella avstyckade fastigheten är belägen inom 
lantbrukets block 1, inom vilken lantbruket har tillstånd till spridning av 
kemiska bekämpningsmedel. Enligt uppgift från Bengt Olofsson har kemiska 
bekämpningsmedel använts inom aktuellt markområde under sensommaren 
2016. I och med att kemiska bekämpningsmedel användes så sent som i 
slutet av förra sommaren anser nämnden att vid grävning bör det översta 
matjordslagret hanteras varsamt för att minimera risken för spridning av 
eventuella kvarvarande rester av bekämpningsmedlet till grundvattnet. 

Det är nämndens uppfattning att föroreningsriskerna för grundvattnet under 
anläggningsskedet måste minimeras. Enligt § 2 i skyddsföreskrifterna 
”Petroleumprodukter och andra för grundvattnet skadliga kemikalier” gäller 
bland annat att petroleumprodukter och andra för grundvattnet skadliga 
kemikalier ska förvaras på en tät invallad yta på ett sådant sätt att hela den 
lagrade volymen kan insamlas och omhändertas vid läckage.  
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Varför miljö- och byggnämnden bedömer att vid tankning och uppställning 
av arbetsfordon under mer än 8 timmar ska detta ske på tätt underlag av 
resistent material. 

Miljö- och byggnämnden bedömer att Tekniska Förvaltningens framförda 
synpunkter om uppställning på tätt underlag och skyndsam kontakt till 
räddningstjänsten, VA-huvudman och miljö- och byggnämnden vid 
eventuell olycka måste beaktas för att minimera föroreningsrisker till 
grundvattnet. Av skyddsföreskrifterna framgår även att det vid 
olyckshändelser, spill eller läckage som utgör risk för vattenförorening ska 
omgående anmälas till den kommunala räddningstjänsten, kommunens 
nämnd för miljöfrågor samt vattentäktens huvudman. 

Miljö- och byggnämnden bedömer att det inte finns några hinder ur 
miljösynpunkt och gällande skyddsföreskrifter mot anläggandet av 
jordvärmeanläggningen. Anläggningen kan därför tillåtas enligt ansökan 
samt de av nämnden beslutade villkoren. 

Beskrivning av ärendet 
Xxxxxxx har i enlighet med 12 § i "Vattenskyddsområde och tillhörande 
föreskrifter för Kusöns grundvattentäkt, Bodens kommun" den 3 mars 2017, 
lämnat in en ansökan om att få anlägga en jordvärmeanläggning på del av 
fastigheten Heden 7:31 på Kusön. Sökande har även till miljö- och 
byggnämnden ansökt om bygglov, enskilt avlopp, anlägga skogsbilväg samt 
grävd dricksvattenbrunn, dessa handläggs i separata ärenden. 

Av ansökan framgår att värmepumpen är av fabrikatet Nibe 1255-16 och 
innehåller 2,2 kg köldmedium av typ R407C. Värmepumpen förväntas ge 
effekten 16 kW. Anläggningens placering blir inom den egna fastigheten. 
Kollektorslangens längd blir ca 1000 meter och innehåller ca 330 liter 
köldbärarvätska med 29 % Altech KBS Agro Bio. Anläggningen beräknas 
vara färdig den 1 januari 2018. Entreprenör för VVS-installationen är PA´s 
Värme, tel. 070-544 89 15. 

Fastighetsägaren kommer att utföra grävningen i egen regi. 

Till ansökan om bygglov har en kopia av ansökan om lantmäteriförrättning 
bifogats. 

Tekniska förvaltningens VA-avdelning och Länsstyrelsen i Norrbottens län 
har getts möjlighet att lämna synpunkter på ansökan. Länsstyrelsen har inte 
lämnat några synpunkter. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-04-13 
Yttrande från tekniska 
Ansökningshandlingar 

 

För kännedom 
Xxxxxxxxxxx 
Tekniska förvaltningen 
Samhällsbyggnadskontoret 

 

 



 

Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 
18(33) 

Sammanträdesdatum 
2017-04-25 

 
 

  
 

 
Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur 
  

 

§ 32 Heden 7:31; Ansökan om anläggande av grävd 
vattenbrunn 
2017-267-423 

Beslut 
Ansökan bifalls och xxxxxxx, föreläggs om följande villkor för anläggande 
om grävd vattenbrunn på fastigheten Heden 7:31. 

1. Den grävda brunnen ska anläggas enligt Livsmedelsverkets broschyr 
”Att anlägga egen brunn för bra dricksvatten”. Om någon uppgift ändras 
måste detta anmälas till miljö- och byggnämnden. 

2. Vid grävning av vattenbrunn ska det översta matjordslagret hanteras 
varsamt för att inte riskera att förorena grundvattnet. 

3. Grundvattnet får inte förorenas via den grävda brunnen. Brunnen ska 
förses med tätt låsbart lock. Brunnen ska ha sådan höjd, markeras eller 
skyddas på sådant sätt att det inte finns risk för påkörning av tex 
gräsklippare, skoter. 

4. När fastigheten är ansluten till det kommunala dricksvattennätet måste 
den grävda brunnen antingen tas ur bruk och fyllas igen eller fortsatt ha 
de skyddsåtgärder som anges ovan. Om brunnen tas ur bruk ska röret 
dras upp och endast rent naturligt material få användas för att fylla igen 
brunnen. 

5. Vid tankning och uppställning av arbetsfordon under mer än 8 timmar 
ska detta ske på tätt underlag av resistent material, t.ex. täta behållare 
eller täta uppvallade presenningar. Invallningen ska säkerställa att allt 
spill och läckage kan insamlas och omhändertas.  

6. Vid arbeten ska absorptionsmaterial och saneringsutrustning finnas 
tillgänglig på plats och i fordon, så att eventuella utsläpp snabbt kan 
omhändertas. 

7. Eftersom det i samband med genomförandet av sökta verksamhet 
kommer att innebära ökad trafik förbi vattentäkten är det viktigt att 
sökanden skyndsamt kontaktar räddningstjänsten, VA-huvudmannen 
och miljö- och byggnämnden vid eventuell olycka. 

Avgift 
För handläggning av ärendet tar miljö- och byggnämnden ut en avgift på  
3 656 kronor som motsvarar 4 timmars handläggningstid enligt taxa 
fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
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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 § Miljöbalken (1998:808)  

- Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet  och hälsoskydd § 27   

- Vattenskyddsområde och tillhörande föreskrifter för Kusöns 
grundvattentäkt, Boden kommun (dat 2010-11-29) 

samt med hänvisning till  

- 2 kapitlet 1, 2, 3, 4 och 6 §§ Miljöbalken  

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

Bedömning 
Denna prövning gäller anläggning av en grävd vattenbrunn inom 
vattenskyddsområdet för Kusöns grundvattentäkt.  

Föreslagen placering av vattenbrunnen är på fastigheten Heden 7:31 och 
inom tertiär skyddszon för vattenskyddsområdet för Kusöns grundvattentäkt. 
Enligt skyddsföreskrifterna §12 ”Energianläggningar och enskilda 
vattentäkter” kräver anläggning av brunn för enskild vattenförsörjning 
tillstånd av miljö- och byggnämnden. Tekniska förvaltningen har under 2016 
presenterat förslag på nytt vattenskyddsområde och nya skyddsföreskrifter 
för Kusön och reservvattentäkten (Lule älv). Enligt förslaget kommer 
placeringen av vattenbrunnen att ligga inom sekundär skyddszon A (skydd 
av grundvattentäkten). Av förslaget till nya skyddsföreskrifter framgår att 
anläggandet av brunnar för enskilda grundvattentäkter kräver tillstånd av 
miljö- och byggnämnden.  

Vidare kommer fastigheten att kommer att ingå i kommunens 
verksamhetsområde för vatten och avlopp från hösten 2021. Fram till dess 
avser fastighetsägaren att installera enskilt vatten och avlopp. 
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Miljö- och byggnämnden har i beslut daterat 2016-03-15 § 19 medgett 
lantbruket Bröderna Olofsson tillstånd till hantering av kemiska 
bekämpningsmedel under växföljden år 2016-2020 vid fastigheten 
Heden 7:31. Den nu aktuella avstyckade fastigheten är belägen inom 
lantbrukets block 1, inom vilken lantbruket har tillstånd till spridning av 
kemiska bekämpningsmedel. Enligt uppgift från Bengt Olofsson har kemiska 
bekämpningsmedel använts inom aktuellt markområde under sensommaren 
2016. Vidare har Bengt Olofsson medgett att vattenbrunnen kan placeras på 
lantbrukets fastighet Heden 7:31 och att den tilltänkta drickvattenbrunnen 
inte skulle utgöra något hinder för deras potatisodling vad gäller eventuella 
skyddsavstånd för gödsling eller användning av kemiska bekämpningsmedel 

Under år 2014 har tekniska förvaltningen undersökt grundvattnet på Kusön 
med avseende på kemiska bekämpningsmedel. Resultatet visade att ingen av 
de analyserade parametrarna kunde detekteras. I och med att kemiska 
bekämpningsmedel användes så sent som i slutet av förra sommaren anser 
nämnden att vid grävning av vattenbrunnen bör det översta matjordslagret 
hanteras varsamt så att eventuella rester från bekämpningsmedlet inte 
kontaminerar brunnsvattnet och för att minimera risken för spridning till 
grundvattnet. 

Miljö- och byggnämnden anser att det är mycket viktigt att utföra 
skyddsåtgärder vid dricksvattenbrunnen för att förhindra att eventuella 
föroreningar sprids till kommunens vattentäkt via dricksvattenbrunnen, samt 
att föroreningar från omgivningen inte sprids till den enskilda vattenbrunnen. 
Brunnen ska därför förses med ett tätt låsbart lock, kragen på brunnen ska ha 
sådan höjd ovan markytan att avrinnande vatten inte kan rinna in i brunnen, 
brunnen ska markeras eller skyddas på sådant sätt att det inte finns risk för 
påkörning av t.ex. gräsklippare eller skoter på vintern. 

Den grävda dricksvattenbrunnen avses att placeras norr om och utanför den 
egna fastigheten vilket innebär mer än 50 m från den planerade enskilda 
avloppsanläggningen och planerade jordvärmeanläggningen. Detta minskar 
riskerna för påverkan från den egna avloppsanläggningen och eventuellt 
läckage från jordvärmeanläggningen. 

Miljö- och byggnämnden bedömer att Tekniska Förvaltningens framförda 
synpunkter om uppställning på tätt underlag och skyndsam kontakt till 
räddningstjänsten, VA-huvudman och miljö- och byggnämnden vid 
eventuell olycka måste beaktas för att minimera föroreningsrisker till 
grundvattnet. Av skyddsföreskrifterna framgår även att det vid 
olyckshändelser, spill eller läckage som utgör risk för vattenförorening ska 
omgående anmälas till den kommunala räddningstjänsten, kommunens 
nämnd för miljöfrågor samt vattentäktens huvudman. 
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Miljö- och byggnämnden bedömer att det inte finns några hinder ur 
miljösynpunkt och gällande skyddsföreskrifter mot anläggandet av grävd 
dricksvattenbrunn. Anläggningen kan därför tillåtas enligt ansökan samt de 
av nämnden beslutade villkoren. 

Beskrivning av ärendet 
Xxxxxxx har i enlighet med 12 § i "Vattenskyddsområde och tillhörande 
föreskrifter för Kusöns grundvattentäkt, Bodens kommun" den 3 mars 2017, 
lämnat in en ansökan om att få anlägga en grävd vattenbrunn på fastigheten 
Heden 7:31 på Kusön. Sökande har även ansökt om bygglov, enskilt avlopp, 
jordvärmeanläggning samt anläggandet av en skogsbilväg, dessa handläggs i 
separata ärenden.  

Av ansökans situationsplan framgår att den grävda dricksvattenbrunnen 
avses att placeras på fastigheten Heden 7:31, vilket är norr om och utanför 
den egna fastigheten. 

Tekniska förvaltningens VA-avdelning och Länsstyrelsen i Norrbottens län 
har getts möjlighet att lämna synpunkter på ansökan. Kontakt har även skett 
med fastighetsägaren till Heden 7:31. Länsstyrelsen har inte lämnat några 
synpunkter. 
 
Vid möte med fastighetsägaren den 11 april 2017 framgick att de avser att 
vid anläggandet av vattenbrunnen använda en stående plasttrumma för 
dricksvattenbruk med en fiberduk i botten. Plasttrumman sätts ner i ett 
stycke och det blir inga skarvar som måste tätas som t.ex. med cementringar. 
De avser även att gräva vattenbrunnen själva. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-04-13  
Yttrande från tekniska 
Ansökningshandlingar 

 

För kännedom 
Xxxxxxxxxxx 
Tekniska förvaltningen 
Samhällsbyggnadskontoret 

Bilaga 
Livsmedelsverkets broschyr Att anlägga egen brunn för bra dricksvatten 
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§ 33 Torpgärdan 4:27; Föreläggande att utreda föroreningar 
och föroreningsspridning från kemtvättsverksamhet   
2016-193-423 

Beslut 
1. Landstinget, Region Norrbotten, org.nr. 232100-0230, 971 89 Luleå, 

föreläggs att vid förorenat området på fastigheten Torpgärdan 4:27  
genomföra miljötekniska markundersökningar i syfte att utreda 
föroreningssituationen inklusive föroreningsspridningen efter tidigare 
bedrivna kemtvättsverksamheten.  

Utredningen ska omfatta:  

• Undersökning och kartläggning av föroreningssituationen inom 
fastigheten Torpgärdan 4:27 

• Utredning av föroreningsspridning och spridningsförutsättningar till 
omgivande fastigheter  

• Platsspecifik riskbedömning utifrån resultaten från undersökningar 
och tidigare genomförda undersökningar, enligt Naturvårdsverkets 
riskbedömningsmetodik 

Provtagningsprogram/provtagningsplan för undersökningarna ska lämnas in 
till miljö- och byggnämnden senast tre månader efter det att beslutet vunnit 
laga kraft. Provtagning får ej påbörjas innan nämnden har godkänt 
provtagningsprogrammet/provtagningsplanen. 

Resultat från utredningen ska redovisas till miljö- och byggnämnden senast  
6 månader efter det att nämnden har godkänt provtagningsprogrammet/ 
provtagningsplanen.  

Avgift 
För handläggning av ärendet tar miljö- och byggnämnden ut en enligt taxa 
fastställd av kommunfullmäktige i Bodens kommun 2014-12-15 § 131. 
Beslut om avgift tas 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. 
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Forts § 33 

Lagrum 
Beslutet är taget med stöd av 10 kap 2 och 4 §§ miljöbalken (lydelse före 1 
augusti 2007) samt 26 kap 9 § miljöbalken och med hänvisning till 2 kap 8 § 
miljöbalken. 

Enligt övergångsbestämmelserna till lag (2007:660) om ändring i 
miljöbalken ska de äldre bestämmelserna gälla i fråga om miljöskador som 
orsakats av utsläpp, händelser eller tillbud som ägt rum före den 1 augusti 
2007. Detta ärende avser föroreningar till följd av kemtvättsverksamhet, 
vilken upphörde på aktuell fastighet år 1997. Bestämmelserna i kap 10 
miljöbalken i dess lydelse före den 1 augusti 2007 ska därför tillämpas. 

Av 10 kap 1 § miljöbalken framgår att kap 10 ska tillämpas på mark- och 
vattenområden samt byggnader och anläggningar som är så förorenade att 
det kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.  

Enligt 10 kap. 2 § miljöbalken är det i första hand den som bedriver eller har 
bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som har bidragit till 
föroreningen (verksamhetsutövare) som är ansvarig för avhjälpande. Med 
avhjälpande avses utredning, efterbehandling och andra åtgärder för att 
avhjälpa en föroreningsskada eller en allvarlig miljöskada. Den som bedriver 
eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som har medfört 
skada eller annan olägenhet för miljön ansvarar för att skadan eller 
olägenheten avhjälps i den utsträckning det kan anses rimligt enligt 10 kap 
miljöbalken (2 kap 8 § miljöbalken). Att kraven kan ställas på nuvarande 
verksamhetsutövare är något som vinner stöd i förarbetena till 10 kap (prop. 
1997/98:45. s361). Detta synsätt överensstämmer även med den praxis som 
utvecklades under miljöskyddslagen och som innebar att den som tar över en 
verksamhet i princip övertar såväl rättigheter som skyldigheter. Krav om 
efterbehandlingsåtgärder kan därför riktas mot vem som helst som har 
bedrivit eller bedriver verksamheten.  

Enligt övergångsbestämmelserna, 8 § lagen (1998:811) om införande av 
miljöbalken, ska bestämmelserna i 10 kap. 2 § miljöbalken tillämpas i fråga 
om miljöfarlig verksamhet vars faktiska drift har pågått efter den 30 juni 
1969, om verkningarna av verksamheten alltjämt pågår vid tiden för 
miljöbalkens ikraftträdande enligt 1 §, och det föreligger behov av att 
avhjälpa skador eller olägenheter som har orsakats av verksamheten. 

Den som är ansvarig för att avhjälpa en föroreningsskada ska enligt 10 kap. 
4 § miljöbalken i skälig omfattning utföra eller bekosta 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 § 33 
Enligt 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och 
förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, 
domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas.  

Kommunicering 
Ansvarsutredningen som Textilia har tagit fram har 2016-11-14 sänds över 
till NLL för bemötande och 2016-11-15 till Länsstyrelsen i Norrbottens län 
för yttrande. NLL har inkommit med synpunkter på ansvarsutredningen 
2016-12-16. Vidare har yttrande av NLLs synpunkter har begärts in av 
Textilia och Länsstyrelsen i Norrbottens län. Textilas synpunkter har 
inkommit 2017-03-30.  

Något yttrande eller synpunkter från Länsstyrelsen har inte inkommit.  

Bedömning/Motivering 
Miljö- och byggnämnden anser att området har konstaterats vara förorenat i 
tidigare utförd undersökning, som genomfördes i samband med Tvättman 
Textilservice AB (nu Beredensen Textilservice AB) övertagande av 
verksamheten 1997 och att det vid åtminstone tre tillfällen har påpekats att 
föroreningsspridningen av PCE bör utredas. För att 10 kap miljöbalken ska 
vara tillämpligt krävs även att det förorenade området kan medföra skada 
eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Länsstyrelsen i Norrbottens 
län har i samband med MIFO fas 1 bedömt området som förorenat och att 
det utgör riskklass 2, stor risk för hälso- och miljöskador. Med anledning av 
detta anser miljö- och byggnämnden att 10 kap miljöbalken är tillämpligt. 

Nämndens föreläggande avser utredning av föroreningssituationen vid och 
kring fastigheten och har i sin bedömning tagit ställning till ansvaret för en 
sådan utredning, dvs inte ansvaret för eller behovet av eventuella framtida 
avhjälpande åtgärder. Nämnden har i dagsläget ingen möjlighet att bedöma 
om föroreningarna på och kring fastigheten motiverar ett åtgärdsbehov, bara 
att det är nödvändigt att det utreds.  

Miljöbalkens ansvarsbestämmelser bygger på principen ”förorenaren 
betalar”, dvs verksamhetsutövaren. Den som övertar en verksamhet övertar 
såväl rättigheter som skyldigheter. Krav på avhjälpande kan därför riktas 
mot vem som helst av dem som bedrivit eller bedriver verksamheten (jmf. 
MÖD 2003:127 (Arvamet)). Vid förvärv av en verksamhet blir förvärvaren 
även ansvarig för den tidigare verksamhetsutövarens bidrag till föroreningen 
även om förvärvaren inte bidragit till föroreningen. Vid s.k. 
inkråmsöverlåtelse där man säljer fastigheten med lokaler och inkråm har 
domstolen ansett att köpare är verksamhetsutövare under förutsättning att 
köparen fortsatt bedriver en verksamhet som är tekniskt och miljömässigt 
likartad. 
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Forts § 33 
Av den ansvarsutredning som Textilia har låtit genomföra och av NLLs 
bemötande anser nämnden det tydligt framgår att kemtvättsverksamhet 
endast har bedrivits av NLL. Med andra ord anser nämnden att den enda 
verksamhetsutövare som har bidragit till att en föroreningsskada har 
uppkommit är NLL. NLL bekräftar även i sitt bemötande av 
ansvarsutredningen att de har bidragit till den förorening av PCE som har 
kunnat konstaterats. Den överenskommelse som träffades mellan NLL och 
Tvättman Textilservice AB (nu Beredensen Textilservice AB) i samband 
med att Tvättman övertog verksamheten påverkar inte nämndens bedömning 
av NLLs ansvar som en verksamhetsutövare kan ha enligt de 
bestämmelserna i 10 kapitlet miljöbalken. Sådana avtal om ansvar för 
efterbehandling har enbart betydelse vid den inbördes regleringen av 
ersättningsskyldigheten parterna emellan.  

Med hänvisning till NLL är den som har bedrivit den förorenade 
verksamheten riktar miljö- och byggnämnden sitt föreläggande om utredning 
av föroreningssituationen och föroreningsspridningen till NLL.  

Miljö- och byggnämnden bedömer vidare att ansvaret inte ska jämkas då 
föreläggandet avser undersökningar i syfte att utreda föroreningssituationen 
och föroreningsspridningen för fylla de kunskapsluckor som finns i 
dagsläget. En ny bedömning om ansvaret kan göras om resultat från denna 
undersökning visar att ytterligare utredningar eller åtgärder krävs. Nämnden 
vill även tillägga att det i ett undersökningsskede inte bedöms vara motiverat 
att jämka omfattningen av ansvaret, vilket är i linje med praxis från 
miljööverdomstolen.  

Miljö- och byggnämnden anser att det är av största vikt att 
föroreningssituationen och föroreningsspridningen från tidigare bedriven 
kemtvättsverksamhet på fastigheten Torpgärdan 4:27 utreds och fastställs. 
Särskilt med hänsyn till närliggande bostadsområde, skola och förskola men 
även till följd av att kunskapsläget om hur PCE (och dess 
nedbrytningsprodukter) rör sig i mark och grundvatten har utvecklats på 
senare tid. 
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Forts § 33 

Beskrivning av ärendet 
Föreläggandet avser miljötekniska markundersökningar för att få mer 
information om föroreningssituationen och föroreningsspridning till följd av 
tidigare bedriven kemtvättsverksamhet på fastigheten Torpgärdan 4:27. Det 
har i tidigare utredningar och undersökningar vid fastigheten framförts att 
föroreningsspridningen bör klargöras. 

Översiktlig markundersökning på fastigheten Torpgärdan 4:27 genomfördes 
1996/1997 av MRM i samband med att tvätteriet skulle övergå från 
Norrbottens läns landsting (NLL) till privat ägo. Förorening av perkloretylen 
(PCE) till följd av kemtvättsverksamhet konstaterades under befintlig 
byggnad på fastigheten, dock var det oklart kring föroreningsspridningen. 
Det förorenade området har enligt MIFO 1 riskklass 2 (reviderad år 2004) 
med hänvisning till lokaliseringen och dess närhet till känsliga områden, 
bl.a. bostadsområde med skola och förskola i närheten. 

År 2010 genomförde Golder Associates på uppdrag av Textilia en mätning 
av inomhusluft för att utreda om det förelåg några arbetsmiljörisker kopplat 
till förekomst av PCE under befintlig byggnad. Mätningen visade på att det 
inte förelåg några arbetsmiljöproblem. 

Området är således konstaterat förorenat och det har vid åtminstone tre 
tillfällen påpekats att föroreningsspridningen av PCE bör utredas: 

• 2004 av Länsstyrelsen 

• 2006 av Miljö- och byggnämnden 

• 2009 av Golder Associates 
Textilia Tvätt och Textilservice AB har låtit genomföra en ansvarsutredning 
beträffande föroreningar från tvätteriverksamhet på fastigheten 
Torpgärdan 4:27. I ansvarsutredningen framför Textilia att mellan år 1979 
och 1997 bedrevs tvättverksamheten på fastigheten av Norrbottens läns 
landsting (NLL). Av ansvarsutredningen framgår att det är endast NLL som 
har bedrivit kemtvätt och därmed bidragit till PCE-föroreningen under åren 
1979 till 1997 och att NLL därför har ett utrednings- och 
efterbehandlingsansvar för föroreningsskadan som uppkommit på fastigheten 
Torpgärdan 4:27.  

NLL har i sitt bemötande bekräftat att NLL har bedrivit tvätteriverksamhet 
på den aktuella fastigheten under åren 1979 till1997 och att under denna tid 
bedrevs kemtvätt och därvid användes PCE. NLL har således bidragit till den 
förorening av PCE som har kunnat konstateras.  
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Forts § 33 
NLL framför att även om kemtvättsverksamhet inte har bedrivits efter 1997 
så menar NLL att tvätteriverksamheten inte tekniskt och miljömässigt av 
annan art vilket innebär att efterföljande verksamhetsutövare har ett 
efterbehandlingsansvar. NLL hänvisar vidare i sitt bemötande att i samband 
med att Tvättman Textilservice AB (nu Beredensen Textilservice AB) 
övertog verksamheten genomfördes en markundersökning som utvisade 
föroreningar av PCE och diesel. NLL och Tvättman Textilservice AB, 
Tvättman, träffades därför en överenskommelse om att NLL på 
tillträdesdagen skulle erlägga 1 850 000 kr till Tvättman som därigenom 
skulle överta allt ansvar från NLL för såväl kända som okända 
markföroreningar. Slutligen menar NLL att krav om efterbehandling i första 
hand inte ska riktas mot NLL. 

Textila har bemött NLLs synpunkter och deras inställning är att 
tillsynsmyndigheten i första hand ska rikta krav på avhjälpandeåtgärder mot 
NLL, trots att det i och för sig skulle vara möjligt att rikta ett krav mot 
Textila. Textila hänvisar bl.a. till att det endast är NLL som har bedrivit 
kemtvätt, vilken har gett upphov miljökonsekvenserna samt att Textila redan 
har tagit ansvar i fråga om utredning av föroreningssituationen som skäligen 
kan krävas av en befintlig verksamhetsutövare och fastighetsägare som inte 
själv har bidragit till föroreningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-04-11 
PM 2016-04-29, Miljörättsligt ansvar för Torpgärdan 4:27, Advokat Mårten Bengtsson 
Underlag för ansvarsutredning, 2016-03-30, Golder Associates 
Norrbottens läns landstings (NLL) yttrande över ansvarsutredning 2016-12-14 
Textilia, kommunicering av landstingets yttrande, 2017-03-30 
Länsstyrelsen i Norrbottens län, 2004-12-15, Inventering av kemtvätt, f.d. 
Landstingstvätten; MIFO 1  

 

För genomförande 
Landstinget, Region Norrbotten, 971 89 Luleå 
 

För kännedom 
Textilia Tvätt & Textilservice AB, jonas.olaison@textilia.se 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 34 Ansökan om uppskov,  avloppsanläggningar Övre 
Buddbyn 
2017-463-424 

Beslut 
Ansökan om uppskov om inrättande av nya avloppsanläggningar samt att 
inte behöva åtgärda befintliga förhållanden innan avloppsfrågan är utredd i 
samråd med alla berörda parter avslås. 

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. 1 § Miljöbalken (1998:808). 

Bedömning/Motivering 
I samband med inventeringen har fastighetsägarna i det aktuella området fått 
inkomma med enkätsvar om avloppsförhållandena på respektive fastighet. 
Av enkätsvaren framgår att merparten av fastigheterna i området nyttjas som 
permanentbostäder och att många avloppsanordningar består av 
slamavskiljare med efterföljande utsläpp i diken.  

Vattendelegationen för Bottenvikens vattendistrikt har den 16 december 
2016 beslutat om miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan 
för åren 2016-2021.  Ekologiska statusen i Buddbyträsket är idag måttlig och 
miljökvalitetsnormen är att Buddbyträsket ska uppnå god status år 2027. 
Utsläpp av fosfor från avloppsanordningar bedöms ha en betydande 
påverkan på statusen i sjön.  

Som ett led i arbetet att uppnå miljökvalitetsnormen bedömer miljö- och 
byggnämnden att det är nödvändigt att inspektioner genomförs och att 
bristfälliga avloppsanordningar åtgärdas. 

Berörda fastighetsägare har informerat miljö- och byggnämnden att de 
kommer begära att Länsstyrelsen tvingar Bodens kommun att förse  området 
med kommunalt avlopp. 

Enligt kommunens VA-plan som kommunfullmäktige beslutade om hösten 
år 2016 finns inte några planer på utbyggnad av kommunalt avlopp till det 
aktuella området inom de kommande 12 åren.  
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Forts § 34 
Om kommunen tvingas anordna kommunalt avlopp i området kan det bli 
aktuellt för miljö- och byggnämnden att lämna anstånd att åtgärda 
avloppsanordningarna. Om så blir fallet kommer en bedömning göras i varje 
enskilt fall, där risken för påverkan på miljön vägs mot kostnaden för att 
inrätta en ny avloppsanordning.  

Beskrivning av ärendet 
Fastighetsägare som berörs av miljö- och byggnämndens avloppsinventering 
i Övre Buddbyn (Furuholm, Strömsund och Frängsmyran) har den 29 mars 
2017 inkommit med en begäran om uppskov.  

Berörda fastighetsägare ansöker om uppskov avseende 

- Ansökan om inrättande av ny avloppsanordning 

- Att berörda fastighetsägare ej behöver åtgärda befintliga förhållanden 
innan avloppsfrågan är utredd i samråd med alla berörda parter 

Berörda fastighetsägare kommer att begära en utredning med hjälp av 
Länsstyrelsens miljöenhet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-04-12 
Ansökan  
 

För kännedom 
Berörda fastighetsägare 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 35 Ansökan om serveringstillstånd; Camping Pizzerian i 
Boden AB  
2016-1533-491 

Beslut 
Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten från Camping 
Pizzerian i Boden AB, orgnr 556966-1175 avslås, med hänvisning till 
bristande personlig lämplighet enligt 8 kapitlet 12 § alkohollagen. 

Detta beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Luleå 
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 
Camping Pizzerian i Boden AB, orgnr.556966-1175 ansöker om 
stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten på Restaurangen Far East, 
Badhuset Nordpolen.  

Innan serveringstillstånd lämnas ska sökande bedömas som lämplig utifrån 
alkohollagen. Bedömningen ska utgå från personlig och ekonomisk 
lämplighet samt omständigheter i övrigt. Personer som bedöms utgöra 
personer med betydande inflytande ska prövas enligt bestämmelserna i  
8 kapitlet 12 § alkohollagen.  

Under utredning om serveringstillstånd har uppgifter om bristande 
lämplighet enligt 8 kapitlet 12 § alkohollagen framkommit hos personer med 
ett betydande inflytande över verksamheten.  

Vid en sammanfattande bedömning av Camping Pizzerians i Boden AB, 
556966-1175, förutsättningar att få ett serveringstillstånd på serveringsstället 
Far East framgår klart att personer med betydande inflytande över 
verksamheten har sådana brister avseende den personliga lämpligheten att 
serveringstillstånd inte kan meddelas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-04-12 

 

För kännedom 
Camping Pizzerian i Boden AB, Drottninggatan 30, 961 76 Boden 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 36 SBK-rapport april 
 

Beslut 
SBK-rapporten med bilagor läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat en rapport för april.  

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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§ 37 Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Redovisade delegationsbeslut för perioden 2017-03-06—2017-04-16 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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§ 38 Meddelanden och delgivningar 

Beslut 
Redovisade meddelanden och delgivningar läggs till handlingarna. 

 
Beslut från andra myndigheter 
• Lst; Prövar inte strandskyddsdispens Heden 2:117 (2017-060) 

• Lst; Uppföljning revision av lokala livsmedelskontrollen (2015-1079-007) 

• Lst, beslut om vattenverksamhet Åkerby 1:10 m.fl (2017-354-422) 

• MMD;  Utdömande av vite Heden 8:12 (2015-1012-458) 

• Kf-beslut om inrättande av ett Medborgarservice (KS 2015/66) 

 
Inkomna överklagningar 

• Flisning Harads 1:98 (2016-240-427) 

• Ansökan om befrielse för avfallshämtning, Ljuså 1:4 (2017-182-452) 

 

Övrigt  

• Nytt biotopskyddsområde Sörbyn 4:51 (2016-1461-433) 

• Inkommen skrivelse; Ta avstånd från kärnkraftsverk i Bottenviken (2017-427-110) 

• Minnesanteckning Vattengruppen nr 1 2017 (2017-561-469) 

• Bodens kommuns Årsredovisning 2016 (KS 2017/38) 
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