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13.15 – 14.00 Kommunrevisorernas årliga överläggning  med 
nämnden, bilaga. 

 



Miljö- och byggnämnden  Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2013-11-05 

Sid 

3 (41) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 68 Meddelanden och delgivningar 
  

Beslut  

Meddelandena och delgivningarna läggs till handlingarna.  

Beskrivning av ärendet 

1.   Svalan 1 – Dnr 2013-693-423 – Nåiden Bygg AB. Anteckningar efter inspek- 
      tion av pågående krossning och tillverkning av avfall/HOHA 
2.   Samfälld mark Bredåker – 2011-024. Luleå tingsrätts dom av brott mot områ- 
      desskydd 
3.   Lassbyns Åkeri AB. Länsstyrelsens beslut om tillstånd till transport av avfall 
4.   Bröderna Fredriksson Skogsmaskiner. Länsstyrelsens bekräftelse om transport  
      av farligt avfall 
5.   xxxxx – Dnr 2013-799-459. Anteckningar efter inspektion av  
r      nedskräpat område/HOHA 
6.   xxxxx – Dnr 2013-807-451. Anteckningar efter inspektion av ned- 
      skräpat område/HOHA 
7.   xxxxx – Dnr 2013-798-459. Anteckningar efter inspektion av ned- 
      skräpat område/HOHA 
8.   xxxxx – 2013-191. Länsstyrelsen prövar inte MBN:s beslut att lämna  
      strandskyddsdispens 
9.   xxxxx – Dnr 2012-787-453.  Mark- och miljödomstolen avslår Lundqvist  
      överklagan av MBN:s beslut av föreläggande att städa fastigheten 
10. xxxxx – Dnr 2010-565-450. Mark- och miljödomstolens 
      dom om utdömande av vite 
11. xxxxx – Dnr 2013-832-451. Skrivelse angående nedskräpning och  
      uttjänta bilar/HOHA 
12. xxxxx – Dnr 2013-100-429. Skrivelse angående ovårdad tomt och  
      uttjänta bilar/HOHA 
13. xxxxx – Dnr 2013-860-459. Anteckningar efter inspektion om  
      nedskräpat område/HOHA 
14. Rapport över kommunernas miljötillsyn över återvinningsstationerna, utförd av  
      A-K Hansson och Linnea Nilsson, Institutionen för ekonomi, teknik och sam- 
      hälle vid Luleå Tekniska universitet 
15. xxxxx – Dnr 2012-087. Länsstyrelsen avvisar överklagandet  ang för- 
      handsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
16. Svalan 1 – Dnr 2013-213.  Länsstyrelsen upphäver MBN:s delegationsbeslut  
      för affärshus och återförvisar till MBN för ny handläggning  
17. Cedern 17 – Dnr 2013-084. Länsstyrelsen översänder överklagandet till mark-  
      och miljödomstolen för prövning 
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§ 68  
18. Heden 3:282 – Dnr 2013-716-441. Rapport – tillbud med oljeläckage av  
      personbil i Aldersjön/HOHA 
19. Djupsjö 3:93 – Dnr 2013-237. Länsstyrelsen beslut ang stagad mast 
20. Boden 5:84 – Dnr 2013-234. Ang plank i tomtgräns/GÖHE 
21. Cedern 17 – Handlingar över uteservering översänt till mark- och miljödom- 
      stolen. 
22. Skrivelse till generalläkaren ang ammunition/HOHA 
23. xxxxx – 2011-189. Länsstyrelsen upphäver MBN:s beslut  för ny- 
      byggnad av uthus och återförvisar ärendet till MBN för ny handläggning 
24. xxxxx – Dnr 2012-934-451. Inspektion av uttjänta fordon/HOHA 
25. Dnr 2012-220 – Svar till Ing 3 Kamratförening ang stavning av gatunamn 
26. Dnr 2013-47-469 – Minnesansteckningar från Vattengruppens möte nr 4 
27. Svalan 1 – Dnr 2013-791-427. Anteckningar efter inspektion av pågående  
      markarbeten/HOHA 
28. xxxxx – Dnr 2013-908-451. Anteckningar efter klagomål och in- 
      spektion av uttjänta bilar/HOHA 
29. Dnr 2013-47-469 – Minnesanteckningar från Vattengruppens möte nr 5 
30. Heden 6:10 – Dnr 2013-896-459. Anteckningar efter inspektion an ned- 
      sräpning/HOHA 
31. xxxxx – Dnr 2008-094. Yttrande till Justitiekanslern över 
      xxxxx skrivelse/HOHA 
32. xxxxx – Dnr 2008-094. Anteckningar efter besök hos makarna  
      xxxxx./HOHA 
33. xxxxx – Dnr 2013-922-451. Anteckningar efter inspektion av parkerade  
      bilar/HOHA 
34. Svalan 1 – Dnr 2013-213. Överklagan av bygglovet för affärshus från närboen- 
      de översänt till länsstyrelsen 
35. KF:s § 116 – Sammanträdesdagar för KS Au, KS och KF 2014. 
36. KF:s § 124 – Delårsrapport 2013. 
37. Boden 5:98 – Dnr 2013-899-454. Anteckningar efter inspektion av nedskräp- 
      ning med farligt avfall/HOHA 
38. xxxxx –Dnr 2013-457-424. Inspektionsrapport avseende vatten, avlopp  
      och avfall kring Vittjärvsträsket/JORO 
39. xxxxx – Dnr 2012-787-453. Mark- och miljööverdomstolen meddelar inte  
      prövningstillstånd av förläggande att städa fastigheten. 
______________   
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På grund av reglerna i Person-
uppgiftslagen (PUL) publiceras 
inte delegationslistan på internet. 
Vid intresse att ta del av innehål-
let hänvisas till samhällsbygg-
nadskontoret, plan 5, stadshuset.

§ 69 Delegationsbeslut  
  

Beslut  

Delegationsbesluten läggs till handlingarna.  

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret har, i enlighet med sin delegationsrätt och under vissa 
förutsättningar lämnat tillstånd/godkännanden, beviljat respektive avslagit ansök-
ningar och avgivit yttranden inom följande verksamheter: 

Miljötillsyn 
Livsmedelskontroll 
Övriga yttranden och tillstånd  
Bygglov 
Kontrollplaner  
 

Delegationsbeslut ej med på listan. 

xxxxx- Dnr 2009-274-424. beslut om anstånd att åtgärda avloppsanordning/JORO                           

 

________________ 
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§ 70 SBK-rapport  
  

Beslut  

Rapporten läggs till handlingarna.  

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret har upprättat en rapport för oktober 2013. 

__________________  
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§ 71 Miljö- och byggnämndens verksamhetsplan 2014-2016 
  

Beslut  

 

Miljö och byggnämnden godkänner verksamhetsplan 2014-2016  

Beskrivning av ärendet 

Miljö och byggnämnden budgetram för åren 2014-2016 uppgår till 657,6 tkr, 659,4 
tkr, 661,4 tkr. Förslaget till driftsbudget ligger inom ram.  

För respektive målindikator, som tidigare har fastställts i nämndens styrkort i stra-
tegisk plan 2014-2016, ska enligt anvisningarna en aktivitet fastställas av nämnden. 
 
De målindikatorer som miljö- och byggnämnden har fastställt är till stor del aktivi-
teter. Grunden till detta är de speciella tillsynsplaner inom olika ämnesområden 
som nämnden årligen fastställer. Mot den bakgrunden föreslås att en aktivitet fast-
ställs för respektive mål istället för respektive målindikator. 

_____________  
 
Delgivning  
 
Ekonomikontoret  

 

Bilagor 

Miljö och byggnämndens verksamhetsplan 2014-2016 
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 Dnr 2013-248 

§ 72 Boden 1:161 och 1:162, Rotorvägen;  Detaljplan  
  

Beslut  

Godkännande och antagande av detaljplan.    

Knut Larsson deltar inte beslutet p g a  jäv.                                

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens ordförande har genom sin delegation gett samhällsbyggnads- 
kontoret i uppdrag att upprätta, samråda om rubricerad detaljplan. 
Planen var utsänd för samråd/remiss under tiden 2013-09-23 – 10-18, till berörda 
sakägare, samt till statliga och kommunala myndigheter. 

 

Beskrivning av ärendet 

För området togs en detaljplan fram under 2009, för att tillskapa ett industri- och 
kontorstomt inom ett mindre område av f.d. Ing 3:s område. Planen vann laga kraft 
2011-01-21. Planens genomförandetid är 15 år efter den dag planen vinner laga 
kraft. 
Genomförandetiden har således inte gått ut. 

 
Den nya industritomten har in/utfart från Åbergsleden, via en intern väg inom det 
militära området. Den interna vägen används enbart av företaget som har sin verk-
samhet på tomten. Företaget ”Norrbottens anläggning och mark” vill nu att vägen 
läggs till industrimarken eftersom företaget sköter drift och underhåll .av vägen. 

 
Hela den tidigare planen har tagits med för att tillskapa ett plandokument i området. 
Det befintliga området för transformatorstation i den södra delen av området blir en  
Egen fastighet efter fastighetsbildning. 
 
Den del av Åbergsleden som berörs har medtagits i planen och getts bestämmelsen 
”HUVUDGATA”. 
 
Hela området ingår i riskintresset för kulturmiljön BD 74. 

 
Planen har handlagts  enligt enkelt planförfarande enligt Plan- och bygglagen. 
Enkelt planförfarande har tillämpats därför att planförslaget inte av stor vikt, eller 
principiell betydelse. Kulturvärdet har reglerats i samma omfattning som i den  
gällande detaljplanen. 
 
 
 



Miljö- och byggnämnden  Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2013-11-05 

Sid 

9 (41) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 72  

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
 

Länsstyrelsen har inkommit med sitt samrådsyttrande, bil. A, och meddelar att de 
inte har några synpunkter på förslaget. 
 
Prövningsgrunderna i 11 kap. 10 § PBL. 
Länsstyrelsen har inte några invändningar mot planförslaget som skulle kunna leda 
till att ett beslut att anta detaljplanen behöver prövas enligt 11 kap. 10 § plan- och 
bygglagen  
 
Fortifikationsverket har inga synpunkter på förslaget. 
 
Lantmäteriet har synpunkter på att grundkartan till planen inte redovisar en led-
ningsrätt för starkström 2582-11/54.1. Det har inte heller tagits hänsyn till befintli-
ga ledningar, eller ledningsrätter, inte heller är u-områden utlagda. 
 
Kommentar:  Plankartan kompletteras med området för ledningsrätten med nr           
                       2582-11/54.1. Ändringen är redaktionell, ledningsrätten ligger till  
                       största delen inom  punktprickad  mark. Ledningsrätten läggs in på  
                       plankartan. 
 
 

_____________  

Delgivning  

Samhällsbyggnadskontoret 
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Dnr 2013-261 

§ 73 Hamstern m fl: Samrådshandling för detaljplan 
  

Beslut  

Redovisningen läggs till handlingarna.  

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret har 2013-09 upprättat en samrådshandling för ny detalj-
plan för delar av Erikslund. 

Syftet med detaljplanen är att skapa bestämmelser som är mer anpassade till rådan-
de förhållanden. 

 

_______________  

Delgivning 

Samhällsbyggnadskontoret  
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Dnr 2013-269 

§ 74 Svartbyn 1:366 m fl. Stackvägen; Detaljplan 
  

Beslut  

Redovisningen läggs till handlingarna.  

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret har 2013-10 upprättat en samrådshandling för ny  
detaljplan för Svartbyn 1:366 och Svartbyn 1:164. 

Syftet med planen är att ändra markanvändningen från skola till boende kombinerat 
med småindustri ej störande för omgivningen och kontor gällande Svartbyn 1:366  
samt från skola till allmän platsmark och natur för Svartbyn 1:164. 

____________  

Delgivning  

Samhällsbyggnadskontoret  
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Dnr 2013-772-421 

§ 75 Luftmätningar i Boden 2013-2014, Kungsgatan  
  

Beslut  

Miljö- och byggnämnden beslutar att genomföra luftmätningar under år 2013-1014 
på Kungsgatan, på samma plats som använts de senaste åren. Mätning ska genom-
föras på kvävedioxid, partiklar och bensen. Resultaten från de årsvisa luftmätning-
arna lämnas till nämnden. 

Beskrivning av ärendet 

Luftmätningar  2013-2014 

Luftmätningar kommer att genomföras under sex månader 2013-2014, från 1 no-
vember till och med 30 april. Den mätutrustningen som används är placerad på 
samma plats som använts sedan hösten 2008 d.v.s. mellan stadshus A och B, på den 
låga byggnaden med adress Kungsgatan 24.  

 
Följande parametrar kommer att mätas: 
 
 Dygnsmedelvärden av kvävedioxid (NO2) 
 Dygnsmedelvärden av partiklar (PM10) 
 Veckomedelvärden av bensen  
 
Vid mätningarna som genomförs under tidsperioden 2013-2014 kommer samma 
parametrar att analyseras som under senaste tidsperioden 2012-2013. 

 

Resultat från genomförda mätningar år 2010-2013 
 

År NO2 
µg/m3 

SO2 
µg/m3 

Sot 
µg/m3

PM10 
µg/m3

PM2.5

µg/m3
Bensen
µg/m3 

Kommentar 

2010-
2011 

   10,7  1,2 Vinterhalvårsmedelvärden
Mätning i gaturum 

2011-
2012 
 

   11,2  5,5 1,1 *  
Vinterhalvårsmedelvärden
Mätning i gaturum 

2012-
2013 
 

10,1   9,0  1,05 * 
Vinterhalvårsmedelvärden
Mätning i gaturum  
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§ 75  
  

*2012-03-05 stängdes Kungsgatan för busstrafik och biltrafik var tillåten till 
Dressman.  
2012-04-02 stängdes Kyrkgatan för busstrafik och Kungsgatan stängdes för all tra-
fik förbi stadshuset. 
Enkelriktad trafik från Kungsgatan förbi stadshuset Kyrkgatan.  
2012-04-27 Korsningen Kyrkgatan-Kungsgatan stängdes för all trafik. 
 
Mätresultat 
Mätningarna som genomförts under tidsperioden 2011-2012 visar att miljökvali-
tetsnormerna (MKN) klaras på alla parametrar. Mätningarna visar halter under 
MKN (40 µg/m3) för PM10 som årsmedelsvärde. Halter för PM2,5 ligger under nedre 
utvärderingströskel (NUT) som årsmedelvärde. Vinterhalvårsmedelvärdet för ben-
sen 1,1 µg/m3 ligger under NUT.  
 
Trafiken i närheten av mätplatsen har sedan 2012-04-02 varit helt eller delvis av-
stängd på Kyrkatan och Kungsgatan och detta kan sannolikt ha påverkat mätresulta-
ten. 

Gällande lagstiftning om luftmätningar 

Enligt luftkvalitetsförordning (2010:477) ska varje kommun kontrollera att miljö-
kvalitetsnormerna uppfylls.  
 
Omfattningen på kontrollen av miljökvalitetsnormerna i tid och rum avgörs av 
bestämmelserna i luftkvalitetsförordning (2010:477) om miljökvalitetsnormer för 
utomhusluft samt Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av miljökvalitetsnor-
mer för utomhusluft; NFS 2010:8. 

  
Kommunen ansvarar för att kontrollera att miljökvalitetsnormerna för utomhusluft 
(kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, kadmium, nickel, arse-
nik, bens(a)pyren, bensen och partiklar [PM10]) uppfylls. 

 

Skäl för beslutet 

Bedömning 

Enligt den strategiska planen för Bodens kommun (Kf 2012-06-18 § 75) ska det 
varje år genomföras luftmätningar i centrala staden. Årliga mätningar har pågått se-
dan 1990-talet. 
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§ 75  

Nämnden bedömer att den nuvarande mätplatsen kan användas tills vidare trots att 
trafiksituationen varit förändrad sedan år 2012 då Kungsgatan och Kyrkgatan helt 
eller devis stängdes. Ett eventuellt byte av mätplats kan komma att bli aktuell när 
trafiksituationen för Bodens tätort är klarlagd och fastställd. 

 
 

Bilaga 
Mätdiagram  

 

_________________  

 

Delgivning  

Handläggare vid samhällsbyggnadskontoret  
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Dnr 2013-499-424 

§ 76 Bodsvedjan 1:14. Fastställelse av handlingsplan för av-
loppspumpstationerna 
 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att förelägga 212000-2767, Tekniska Förvalt-
ningen, Bodens kommun, 961 86 Boden med stöd av stöd av 26 kap. 9 § miljöbal-
ken (1998:808) och med hänvisning till 2 kapitlet 2-3 samma lag om följande åt-
gärder för pumpstationerna i kommunen;  

1. Under hösten/vintern 2013 ska följande genomföras; 
1.1. Byte till en mindre dimension på tryckledningen från Killingholmen i nedstig-
ningsbrunnen vid Tingshuset och även lägga in en värmekabel i ledningen. 
 
1.2. GSM larm installeras för P27, Killingholmen och P50 Kanalvägen/Nipvägen 1. 
 
1.3. Att med hjälp av EkoPig metoden öka flödeskapaciteten genom rensning av av-
loppsledningarna i Vittjärv från pumpstationen P67 till P63 och vidare till P61 och 
P21, totalt 3 600 m ledning. 
 
1.4. Byte av pumpar och ledningar i P2, Grubban/Svedjevägen 52. 
 
1.5. Ombyggnation av P40 Buddbyvägen 33, med nya pumpar och ny nivåutrust-
ning. 

2. Under våren 2014 ska följande genomföras; 

 2:1 Påbörja projektet ledningsinventering i Vittjärv, från P67, Vittjärvsvägen 19   
       och nedåt till P63, Tjärnbacken. 

  2:2 Påbörja projekt ledningsinventering från P40, Buddbyvägen 33 ner till P31  
           Björkelund/Stationsgatan 37. 

3. Under hösten 2014 ska följande genomföras; 
          Påbörja projekt ledningsinventering i Björkelund till P13, Fagernäs/Svartbyvägen  
          45. 

     4.    Tekniska förvaltningen ska efter varje område som inventerats på inläckage, lämna   
            en åtgärdsplan till miljö- och byggnämnden om vilka åtgärder som ska utföras för   
            att minska bräddningar vid pumpstationerna.  

5     En rapport ska lämnas till miljö- och byggnämnden om alla bräddningar/nödutsläpp   
       som skett under 2013 från samtliga pumpstationer, senast den 28 februari 2014. 
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§76   
  

Överklagan 

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Norrbottens län, se bilaga. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och byggnämnden förelade 2013-06-11 Tekniska förvaltningen att ta fram 
en handlingsplan för att installera slamavskiljare vid de avloppspumpstationer som 
i bland bräddar eller har nödutsläpp vid känsliga sjöar och vattendrag.  

2013-10-30 inkommer en kompletterande handlingsplan från Tekniska förvaltning-
en med syfte att genom långsiktiga åtgärder minska riskerna för utsläpp av av-
loppsvatten till närliggande recipienter och vattendrag.  

Av handlingsplanen framgår 
Nödutsläpp sker oftast i samband med snösmältning då belastningen på pumpsta-
tioner blir stor samt vid driftstörningar på ledningsnätet och på pumpstationerna. 
Samtliga pumpstationer kontrolleras kontinuerligt för att minska risken för 
driftstörningar. 

Installationer av slamavskiljare vore möjligt, men på de ”små pumpstationerna” 
(P27 och P34) är pumpstationen placerat på ett ställe så ett en installation av slam-
avskiljare skulle kosta ca 200 000 kr/st vilket inte vore rimligt på grund av att en-
dast ett fåtal fastigheter betjänas av respektive pumpstation. För övriga pumpstatio-
ner (som betjänar 200-4000 hushåll) skulle kostnaden vara stor, den största P2 torde 
kosta ca 3 miljoner koronor. Tekniska förvaltningen gör därför den bedömningen 
att de åtgärder som föreslås i handlingsplanen är de mest fördelaktiga. 

Viktigt att lyfta fram är att vid nödutsläpp sker utsläppet från högsta punkten i 
pumpstationen vilket gör att grövre avskiljning sker. 

Följande redovisade pumpstationer, med åtgärdsplaner, som vid några tillfällen haft 
nödutsläpp, se även bilaga med pumpstationernas placering. 

1. P27, Killingholmen, utsläpp till Bodträsket.  
En liten pumpstation som endast betjänar 2 hushåll vilket gör att nödutsläppen blir 
begränsade. Problemet har varit att tryckledningen från Killingholmen har för grov 
dimension och när avloppsvattnet passerar en nedstigningsbrunn vid Tingshuset har 
vattnet för litet flöde samt att kyla dragits ner i brunnen och fryst ledningen. För att 
minimera risken för frysning kommer tekniska att byta tryckledningen ca 60-70 m, 
mot Killingholmen från nedstigningsbrunnen, till en med mindre dimension för att 
få ett kontinuerligt flöde och även lägga in en värmekabel i ledningen. Tekniska 
kommer även att sätta in ett GSM larm som larmar om pumpen inte fungerar. Åt-
gärden kommer att vara klar under 2013. 
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2. P50, Kanalvägen/Nipvägen 1, utsläpp till Luleälven 
Problemet vid senaste nödutsläppet var att båda mjukstartarna på pumparna stanna-
de samtidigt. Åtgärderna som är genomförda är att mjukstartarna och även pumpar-
na är renoverade. Tekniska kommer att senast den 15 november 2013 installera ett 
GSM larm som larmar när pumparna slutar fungera. 

3. P67, Vittjärvsvägen 19, utsläpp till Vittjärvsbäcken 
Vid senaste bräddningen larmade inte GSM-larmet, vilket nu har åtgärdats. Tyvärr 
är det även mycket inläckage i ledningsnätet som leder till höga flöden vid vår-
smältning och även vid skyfall som i sin tur belastar pumpstationen. Åtgärden är att 
påbörja ett projekt för att minska inläckage genom en ledningsinventering med en 
special anpassad giftfri rök som blåses in i spill- och dagvattenledningarna där man 
sedan bevakar på vilka platser röken tränger upp och avslöjar läckage, otätheter och 
felkopplingar inom ledningsnätet. Projektet påbörjas efter vårfloden 2014 för att 
fastställa en åtgärdsplan. 

Under hösten/vintern 2013 avser tekniska förvaltningen att med hjälp av EkoPig 
metoden öka flödeskapaciteten genom rensning av avloppsledningarna i Vittjärv 
från pumpstationen P67 till P63 och vidare till P61 och P21, totalt 3 600 m ledning, 
se bilaga. Detta görs med en specialtillverkad pigg som drivs genom ledningen för 
att på mekanisk väg säkerställa att icke önskvärda beläggningar, föremål och partik-
lar rensas ur. Påväxter, förhårdnader och sedimenteringar orsakade av media på 
rörväggens insida avlägsnas för att säkerställa största möjliga flödeskapacitet. 

4. P2, Grubban, Svedjevägen 52, utsläpp till Luleälven 
Hela pumpstationen kommer att byggas ut med nya kraftigare pumpar och ledning-
ar. Arbetet är slutfört före årsskiftet 2013/2014. Bedömningen är att problemen åt-
gärdas med ombyggnationen. 

5. P13, Fagernäs/ Svartbyvägen 45, utsläpp till Svartbyträsket 
I likhet med P67 förekommer det att pumpstationen, framförallt under våren, ger 
nödutsläpp vilket beror på stora inläckage. Under hösten 2014 kommer ledningsin-
ventering att påbörjas för att minska inläckaget. 

6. P31, Björkelund/Stationsgatan 37, utsläpp till Bodträsket 
Pumpstationen är ombyggd under sommaren 2013 med nya pumpar, backventiler, 
tryckledningar och nivåutrustning. Tekniska kommer även påbörja ledningsinven-
teringen efter vårfloden 2014. 

7. P40, Buddbyvägen 33, utsläpp till Buddbyträsket 
Ombyggnad pågår med nya pumpar och ny nivåutrustning. Byggnationen beräknas 
vara klar före sista november 2013, vilket tekniska bedömer åtgärdar problemen. 

8. P34, Buddbyvägen 10 (Western Farm), utsläpp till Buddbyträsket 
Pumpstationen har byggts om under året med nya pumpar och ökad kapacitet. 
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Trots ovan nämnda åtgärder är det ofrånkomligt att någon av ovanstående pumpsta-
tioner eller andra drabbas av maskinhaveri, driftstörningar eller strömavbrott som 
leder till nödutsläpp. 

Skäl för beslut 

Då bräddningar har skett/sker till känsliga sjöar och vattendrag är det viktigt att åt-
gärder vidtas för att minska bräddningarna till dessa.  

Att inventera ledningar på inläckage är ett sätt för att minska att ovidkommande 
vatten når pumpstationerna och ev överbelastar dessa så att bräddningar sker. 

Bräddningar minskar i sin helhet om ovidkommande vatten förhindras att överbe-
lasta pumpstationerna. 

Direktlarm är ett sätt att snabbt få besked om att något händer i pumpstationerna, i 
stället för att förlita sig på att medborgare kontaktar jouren. Under nattetid får även 
jouren snabbt reda på om något sker, i stället för att vänta till någon vaknar och 
upptäcker att det larmar.  

Att en noggrann dokumentation sker löpande av alla utsläpp/bräddningar medför att 
insatserna kan sättas in där behovet också är som störst. De årsvisa sammanställ-
ningarna av dessa inträffade utsläpp/bräddningar är också viktiga och nödvändiga 
inslag i verksamhetsutövarens egenkontroll och samtidigt underlättar detta till-
synsmyndighetens tillsyn. 

Nämnden kan komma att förelägga tekniska förvaltningen om ytterligare åtgärder 
om det visar sig att åtgärderna inte räcker till. 

_______________  

 

Bilaga 
Karta för P67, P61, P63 och P21 
Karta över pumpstationerna 
Hur man överklagar 

Delges 
 
Tekniska Förvaltningen, VA-avdelningen, Bodens kommun 
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Dnr 2013-049-427 

§ 77 Harads 9:135. Föreläggande om driftskontroll vid Harads 
värmeverk 

  

Beslut 

Miljö- och byggnämnden förelägger 556757-6599, Harads Artic Heat AB, Betsvä-
gen 17, 960 24 HARADS med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) och med 
hänvisning till 2 kapitlet 2-3 samma lag om följande åtgärder på fastigheten Harads 
9:135. 

1. Stoftmätning av rökgasen ska ske under full drift varför miljö- och byggnämn-
den anser att sådan ska göras i december 2013, februari, april och juni/juli 2014. 
Resultaten ska skickas till nämnden. 

2. Bolaget ska lämna in en skriftlig manual om hur driftskontrollen för anlägg-
ningen genomförs, omfattning och intervaller. 

3. En redogörelse över bränsleslag och fukthalt samt hur det säkerställs att pannan 
fungerar optimalt till bränslets beskaffenhet.  
 
Redogörelserna under punkt 2 och 3 ska vara nämnden tillhanda senast den 16 
december 2013. 

Beskrivning av ärendet 

Under 2013 har flera klagomål från närboende vid värmeverket kommit till miljö- 
och byggnämnden gällande rök och sot. 

Flera av klagomålen handlar om att röken från värmeverket gör att allt som är ut-
omhus blir svart, gräsmatta, bilar, utemöbler, hus etc. Det svarta sotet är kletigt och 
går därför inte tvätta bort. De klagande upplever att nedsmutsningen har ökat under 
det senaste året. 

Nämnden fick i början av året 2013 klagomål om värmeverket i Harads. Ett möte 
med närboende utfördes och skrivelse om detta skickades till bolaget. Bolaget har 
fått bemöta frågorna och det har skickats till de klagande.  

Vid möte med bolaget i mars 2013 ställdes krav på stoftmätning. En stoftmätning 
utfördes i början av maj och det skedde när anläggningen inte var i full drift, varför 
nya mätningar ska utföras. Resultatet på mängden totalstoft i maj var på 22,8 
mg/Nm3 vid 13% O2.  

Ytterligare klagomål på svart rök och sot på marken har inkommit under hösten 
2013. 
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Skäl för beslut 

 
2007-04-11 fick Artic Heat AB ett beslut från miljö- och byggnämnden för upp-
förande och drift av en närvärmecentral i Harads, med beslutet finns 12 st försiktig-
hetsmått. 

Försiktighetsmått 7 anger för utsläpp till luft som riktvärde av stoft 150 mg/Nm3 
vid 13 % O2. 

Då stoftmätning inte tidigare har utförts vid full drift anser nämnden att det är vik-
tigt att detta utförs, för att säkerställa att halten enligt beslutet uppfylls. Då problem 
med rök även varit under sommaren anser nämnden att det är värdefullt att ha ett 
stoftresultat från en sommarmånad. 

Beroende på resultatet av stoftmätningarna kommer nämnden senare att besluta om 
hur ofta stoftmätningarna ska utföras. 

Stoftmätningarna ska utföras enligt SS-EN 13284-1 standard, av ackrediterad utfö-
rare. 

En redogörelse om hur driftkontrollen av anläggningen sker samt hur säkerställan-
det av bränslets fukthalt går till ska även lämnas.  

 
____________  
 
Delges 
 
Harads Artic Heat AB, Betsvägen 17, 960 24 Harads 
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Dnr 2013-100-429 

§ 78  Xxxxx: Föreläggande att vidta åtgärder enligt Miljöbalken 
  

Beslut  

Uttjänta fordon – med körförbud 
Miljö- och byggnämnden förelägger xxx och xxx Boden att senast 2014-01-25 
forsla bort följande fordon från fastigheten till auktoriserad bilskrotningsanlägging. 

 
Fordon – 
Reg nr 

Nuvarande ägare enl Trafikverkets bilreg Skick 

   
xx xx Körförbud sedan 

mars 2001 
xx xx Körförbud sedan 

april 1998 
xx xx Körförbud sedan 

december 2007 
xx xx Körförbud sedan maj 

1992 
xx xx Körförbud sedan 

mars 2010 
xx xx Körförbud sedan juni 

1998 
 

Miljö- och byggnämnden förelägger vidare xxx och xxx lämna in kvitto från bil-
skroten på fordonen som skrotats. 
 
Miljö- och byggnämnden förenar dessutom föreläggandet med ett vite på 20.000 
kronor för var och en av xxx och xxx 
 
Detta beslut är fattat med stöd av 26 kap. 9, 14 och 21 §§ Miljöbalken och med 
hänvisning till 2 kap. 3 § Miljöbalken. 
 
Miljö- och byggnämnden kan komma att om ovanstående åtgärder inte 
genomförs ansöka om verkställighet av beslutet hos kronofogdemyndigheten i 
enlighet med miljöbalken 26 kap. 17 §.  
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Beskrivning av ärendet 

Allmänt om fastigheten 
Fastigheten xxxxx med adressen xxxxx Gunnarsbyn ligger i Bodens kommun med 
arean 996 kvadratmeter och ligger inom ett detaljplanelagt område från 1975 och 
avstyckat för bostadsändamål. Fastigheten är enligt handlingar tillgängliga hos Mil-
jö- och byggnämnden bebyggt med ett bostadshus. 

 
Lagfarna ägare 

Xxx och xxx har ½ andel var av denna fastighet. 
 

Taxerade ägare 
Xxx och xxx har ½ andel var av denna fastighet. 

 
Klagomål på nedskräpning 
Miljö- och byggnämnden har under perioden 2011 – 2012 fått in fler anonyma kla-
gomål på ovårdad tomt och övergivna fordon på fastigheten xxxxx, med adress xxx.  

Inspektion av förhållandena på fastigheten har gjorts den 30 september 2013 
Vid inspektionen konstaterades att det på tomten finns vanligt avfall, fordon och 
farligt avfall. Förhållandena fotodokumenterades vid inspektionen. 

 
Fordon – uttjänta bilar 

 
Fordon – Reg nr Nuvarande ägare enl Trafikverkets bilreg Skick 
   
xx Xx Körförbud sedan 

mars 2001 
xx Xx Körförbud sedan 

april 1998 
xx Xx Körförbud sedan 

december 2007 
xx Xx Körförbud sedan 

maj 1992 
xx Xx Körförbud sedan 

mars 2010 
xx Xx Körförbud sedan 

juni 1998 
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Lagstöd 

Miljöbalken (1998:908) 
Enligt 15 kap. 30 § miljöbalken får ingen skräpa ned utomhus på en plats där all-
mänheten har tillträde eller insyn till. Enligt 2 kap 3 § miljöbalken är alla skyldiga 
att vidta skyddsåtgärder och försiktighetsmått om det finns risk att verksamheten 
medför negativ påverkan på människors hälsa eller miljön. 

 
Tillsynsmyndigheten får enligt miljöbalken 26 kap. 9 § förelägga att följa miljöbal-
kens bestämmelser och enligt 26 kap. 14 § förelägga med vite. 

 
Uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen får begäras in med stöd av 26 
kap. 21 § Miljöbalken. 

Motivering 

Miljö- och byggnämnden bedömer att förvaringen på fastigheten xxxxx av uttjänta 
fordon med körförbud är sådant avfall som faller under Miljöbalkens 15 kap. 30 §. 
Fastigheten ligger intill väg nr 760 inne i Gunnarsbyns samhälle och inom skydds-
område för Gunnarsbyns kommunala vattentäkt. 
 
Miljö- och byggnämnden har tidigare förelagt,13 december 2011, xxx vid vite att 
forsla bort fordonen mm. Någon bortforsling eller städning av tomten gjordes inte 
varför nämnden begärde hos Mark- och miljödomstolen om utdömande av vitet. 
Mark- och miljödomstolen beslutade därefter i en dom 1 februari 2013 också om 
utdömande av vitet. 
 
Fortfarande är tomten xxxxx nedskräpad med uttjänta fordon som behöver forslas 
bort. Att låta uttjänta fordon stå inom område som är en del av vattenskyddsområde 
är en risk som inte kan vara acceptabel för ett tryggt och säkert dricksvatten. 
 
Fastighetsägarna bör snarast genomföra en uppstädning av hela tomten och inte 
nyttja den som en förvaringsplats för uttjänta fordon. 
 
Uppställning av skrotbilar medför dessutom en risk för förorening av mark och 
grundvatten. Dessa risker har påtalats i inspektionsanteckningarna, trots detta har 
rättelse inte skett, varför ett föreläggande bedöms nödvändigt. 
 
Flera av fordonen visar också tecken med påväxt som alg/lav vilket visar på att de 
har stått längre tid på denna fastighet. Detta bekräftas också av tidigare inspektio-
ner. 
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Sammanfattning 

Hela fastigheten xxxxx ligger alldeles intill väg nr 760 varifrån nedskräpningen 
mycket tydligt kan ses. 

Enligt 15 kap. 30 § Miljöbalken (1998:808) gäller att ingen får skräpa ned utomhus 
på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till. 
 
Enligt 15 kap. 1 § avses med avfall varje föremål, ämne eller substans som ingår i 
en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig 
att sig göra av med. 
 
Personbilar och däck. Flertalet av personbilarna är i sådant skick och har körförbud 
att de bör tas om hand, rustas upp eller skrotas. För uttjänta fordon och däck finns 
också ett producentansvar enligt Förordningarna om producentansvar för bilar 
(2007:185) och för däck (1994:1236) där det förs fram att producenterna skall ta 
emot dem för skrotning alt återvinning. 

Fastighetsägaren bör snarast genomföra en ordenlig uppstädning av hela tomten och 
inte nyttja den som en förvaringsplats för olika sorters material, redskap och annat 
bråte. 
 
Uppställning av skrotbilar medför dessutom en risk för förorening av mark och 
grundvatten, även risk för påverkan av närliggande vattentäkter föreligger. Dessa 
risker har påtalats i inspektionsanteckningarna trots detta har rättelse inte skett, var-
för ett föreläggande bedöms nödvändigt. 
 
Uppställning av skrotbilar/uttjänta fordon etc kan medföra en risk för förorening av 
mark och grundvatten, även risk för påverkan av närliggande vattentäkter förelig-
ger. 

Bilagor 

Besvärshänvisning med anvisningar om överklagande 
Inspektionsanteckningar från den 30 september 2013 med foton 
 
_________________  
 
Delges  
 
Xxxxx 
Xxxxx  
Med mottagningsbevis 
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Dnr 2010-681-429 

§ 79 Yttrande över motion om uranfri kommun 
  

Beslut  

Miljö- och byggnämnden föreslår att Bodens kommun ställer sig bakom motionen 
om uranfri kommun vad avser brytning av uranförekomster i Bodens kommun. 

Paragrafen förklaras vara omedelbar justerad. 

Beskrivning av ärendet 

Motion i kommunfullmäktige 

Catarina Ask, Miljöpartiet, har i kommunfullmäktige den 21 mars 2010 lämnat in 
en motion där hon framför att Bergstaten beviljat allt fler prospekteringstillstånd för 
undersökning av uranförekomst även i Bodens kommun.  

Ask framför vidare: ”Med kännedom om vad uranbrytning resulterat i på olika håll 
i världen, med svårläkta sår i landskapet då brytningen oftast fordrar stora landytor 
p.g.a. den låga koncentrationen. Med förgiftning av jord och vatten för överskådliga 
tider. Man kan inte heller bortse ifrån kopplingen mellan kärnkraft och kärnvapen 
och inte heller bortse ifrån att det är en ändlig energiform till stora kostnader”.  

Ask föreslår att kommunfullmäktige beslutar att förklara Bodens kommun för uran-
fri kommun vad avser prospektering och brytning. 

Fakta om uranförekomst 

Enligt Sveriges Geologiska Undersökningar SGU är Sverige ett land som är rikt på 
bergarten granit. Många graniter har ett högre innehåll av uran än jordskorpans ge-
nomsnitt på 2–3 ppm. Avgörande för halten uran är det kemiska systemet när berg-
arten bildades. Uran löses ur bergarter i oxiderande miljö, transporteras i vattenlös-
ning och fälls ut i reducerande miljö. 

De mörka alunskiffrarna är de yngsta fyndigheterna, och också de som innehåller 
de största samlade uranmängderna i Sverige. De förekommer i större mängd i fjäll-
kedjans randområden, Skåne, Billingen i Västergötland, Östergötland, Närke och på 
Öland. Alunskiffrarna bildades på havsbottnen under kambrisk tid, dvs. för 
ca 500 miljoner år sedan. 
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Alunskiffrarna innehåller förutom uran även organiskt material samt metaller så-
som vanadin, molybden och nickel. Uranhalten varierar mellan olika områden, men 
också mellan olika lager i skiffern på varje plats. Den uranrikaste alunskiffern är 
den som finns i delar av Billingen som har en mäktighet på 3,5 m och med ett uran-
innehåll på ca 300 g/ton. 

De äldsta uranfyndigheterna i urberget är mer än 1,9 miljarder år gamla. Många av 
dem ligger i Sveriges nordligare delar. I dessa fyndigheter är uranhalterna högre än 
i alunskiffrarna ofta ca 1000 g/ton, men deras storlek är mer begränsad. 

Skäl för beslutet 

Gällande lagstiftning 

Prospektering och brytning av uranförekomster i Sverige är reglerad i minerallagen 
och miljöbalken. 

Uranprospektering 
Prospektering efter mineral regleras i minerallagen. För att leta efter uran och andra 
metaller och mineral krävs undersökningstillstånd från Bergsstaten, som är ett sär-
skilt beslutsorgan inom SGU. 

Uranbrytning 
För att få bryta uran krävs tillstånd enligt minerallagen och miljöbalken. Dessutom 
finns bestämmelser i lagen om kärnteknisk verksamhet om rätt att förvärva, inneha, 
eller på annat sätt ta befattning med kärnämne, eller med mineral som innehåller 
sådant ämne. Bestämmelser om rätt i övrigt att bedriva verksamhet med strålning 
finns i strålskyddslagen. 

Tillståndet enligt miljöbalken prövas av regeringen som endast kan ge tillstånd om 
den kommun där fyndigheten finns har tillstyrkt. Kommunen har alltså vetorätt mot 
uranbrytning. 

Tillståndet prövas med stöd av 17 kap 1 § miljöbalken. Vetorätten/ kommunfull-
mäktiges tillstyrkan, är fastställd i 17 kap. 6 § miljöbalken.  

Vid varje prövning om tillstånd för brytning får kommunen möjlighet att tillstyrka 
eller avslå ansökan. 

Boden ekokommun 

Bodens kommun är en ekokommun vilket innehåller följande fem ”grundbultar” 
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1. Strävan efter det ekologiska och uthålliga samhället 

2. Kretsloppstänkande 

3. Tvärsektoriell helhetssyn 

4. Dynamorollen och ”underifrånpespektivet” 

5. Modellkommuner 

Ekokommuners mål är ett långsiktigt och uthålligt samhälle. Det förutsätter ekolo-
gisk uthållighet och att allt arbete genomsyras av kretsloppsprincipen. 

Det uthålliga samhället definieras enligt följande fyra grundvillkor för kretslopps-
principen: 

 Ämnen från jordskorpan får inte systematiskt öka i naturen 

 Ämnen från samhällets produktion får ej systematiskt öka i naturen 

 Det fysiska underlaget för naturens kretslopp och mångfald får inte utarmas 

 Effektiv och rättvis resursomsättning 

Bedömning 

Miljö- och byggnämnden bedömer att Boden som ekokommun måste verka för ett 
uthålligt samhälle där man i minsta möjliga mån nyttjar ändliga resurser. Konse-
kvenserna av brytning och användning av uran är inte acceptabla ur ett ekologiskt 
perspektiv.  

Miljö- och byggnämnden konstaterar att lagstiftningen ger kommunen möjlighet att 
säga nej till brytning med hänvisning till vetorätten i 17 kap. 6 § miljöbalken men 
att Bergsstaten fattas beslut om undersökningstillstånd enligt gällande regelverk i 
minerallagen. 

Miljö- och byggnämnden konstaterar vidare att det måste genomföras ändringar i 
minerallagen om kommunen ska kalla sig uranfri vad gäller prospektering. 

__________  

För beslut  

Kommunfullmäktige



Miljö- och byggnämnden  Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2013-11-05 

Sid 

28 (41) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

Dnr 2013-211 

§ 80 Xxxxx – Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
  

Beslut  

Som förhandsbesked, enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen, förklarar miljö- och bygg-
nämnden att den sökta åtgärden inte kan tillåtas på den föreslagna platsen. 

 
ÄRENDE 
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten xxxxx i 
Bodens kommun.  

 
BAKGRUND/BEDÖMNING 

 
Vad säger översiktsplanen 
Gällande översiktsplan säger att markanvändningen är jordbruksmark. Den anger också en 
riktlinje som säger att ”brukningsvärd jordbruksmark ej får tas i anspråk för bebyggelse om 
en från samhällets synpunkt tillfredsställande lösning kan åstadkommas på annan mark”. 

 
Länsstyrelsens bevarandeplan för odlingslandskapet i Norrbotten pekar ut odlingslandska-
pet söder om Svartbyträsket i bevarandeklass I. Inom klass I sammanfaller de högsta natur- 
och kulturmiljövärdena i ett och samma område. Det ger att områden som klassats i klass I 
har ett mycket högt värde för odlingslandskapets bevarande. 

 
Trafiknätsanalys 
I en trafiknätsanalys för Bodens tätort, framtagen 2006-10-24, pekar man ut en ny väg, som 
knyter samman väg 97 med väg 605 mot väg 365, söder om bebyggelsen i Norra och Södra 
Svartbyn i samma läge som i översiktsplanen. 
Den tänkta sträckningen passerar tätt förbi alt. över den tänkta nya fastigheten, vilket kan 
göra den placeringen olämplig ur framtida trafiksynpunkt. 

 
Detaljplan 
Området är inte detaljplanelagt. Aktuellt område har under lång tid varit föremål för ett be-
byggelsetryck. Mot den bakgrunden upprättade kommunen en planutredning över området. 
Planutredningen ”Norra Svartbyn”, 1991-12, pekar ut 4 tomter i området som byggbara. 
Utredningen togs som intäkt för att inte mer än fyra tomter till skulle tillåtas i området. Alla 
fyra är idag bebyggda.  
Planutredningen är inte juridiskt bindande.  

 
      

Trafiksäkerhetsaspekten 
Vägen till tänkt fastighet passerar idag över tre gårdsplaner, och är redan i dag belastad på 
ett sätt som upplevs besvärande av boende efter vägen, varför de anser att ytterligare trafik 
inte är lämplig.  
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§ 80  
 

VA-frågan 
Det är vissa problem med befintlig avloppsanläggning idag, dessa kan och bör dock åtgär-
das i vilket fall som helst. 
 
Grannehörande 
I samband med att sökande sökte ett bygglov, som han senare drog tillbaka till förmån för 
en ansökan om förhandsbesked, skickades ärendet ut på remiss till grannarna och Svartby 
byamän samfällighetsförening (se bilagor). 
 
De synpunkter som kommit in kan sammanfattas i följande punkter: 
 Tidigare bygglov har nekats 
 Ronningsvägen är redan underdimensionerad för den trafik som finns idag 
  Avloppet fungerar dåligt/underdimensionerat 
  Området är avsatt för hästgårdar, vilket kan medföra olägenhet för tillkommande  
      boende utan hästanknytning. 
  Beakta planutredningen. 
 
Sökanden har fått tillfälle att bemöta synpunkterna: 
 Då vi endast avser att köra på vägen med personbil så anser vi att belastningen endast  
      ökar marginellt. Dessutom får man en ytterligare en andel till vägföreningen som kan  
      vara med och dela på framtida kostnader. 
 En ytterligare villa bör inte påverka mängden avloppsvatten i den utsträckningen att det  
      kan innebära ytterligare problem. Detta borde kommunen kunna bedöma. 
 Ingen i vår familj känner några besvär från hästar. Vi tycker tvärtemot att det är en trev-   
      lig omgivning. Båda våra barn rider sedan ett par år tillbaka. Vi har inga som helst pro- 
      blem med att ha hästgårdar i omgivningen. 
 
Uppgifterna att bygglov har nekats tidigare går inte att styrka, men det kan inte uteslutas att    
någon har ställt en fråga om att få bygglov i området tidigare och fått ett muntligt svar. Det   
kan heller inte uteslutas att man har nekats med den planutredning som finns som grund 
 
Aktuell lagstiftning 
I kap 2 i plan- och bygglagen, PBL, ska enligt 
§ 1 Vid prövning av frågor enligt denna lag ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda 
intressen. 

 
 § 4 Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag får    
 mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för   
 ändamålet. 

 
 §5 pkt 3 Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag   
 ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med   
 hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elek- 
 tronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt. 
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§ 6 pkt 1 Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag ska bebyggelse och 
byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med 
hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av 
en god helhetsverkan. 

 
Sammanfattande bedömning 
Föreliggande planutredning är en planmässig bedömning över den ytterligare bebyggelse 
som kunde tillåtas med befintlig väglösning, främst sett från ett trafiksäkerhetsperspektiv. 
Förutsättningarna har inte förändrats sedan dess, vilket innebär att ytterligare bebyggelse 
som medför trafik över befintliga gårdsplaner är olämplig.  
 
Befintlig översiktsplan och trafiknätsanalys redovisar ny väg som skulle kunna förbättra tra-
fiksituationen i området. Innan sådan lösning finns är det olämpligt med ytterligare bebyg-
gelse i området. 

 
En detaljplan för området bör upprättas där bl.a. trafikfrågorna och synpunkterna från Läns-
styrelsens bevarandeplan för odlingslandskapet bör diskuteras, i dagsläget är det dock inte 
aktuellt att ta fram en detaljplan. 

 
Förutsättningarna för att kunna ge ett positivt förhandsbesked har inte förändrats, sedan 
planutredningen gjordes, varför nämnden med ovan angivna argument inte kan ge ett posi-
tivt förhandsbesked.  

 
Ansökan om förhandsbesked har granskats enl. 9 kap plan- och bygglagen, PBL, med avse-
ende på placering yttre utformning och användning. 

 
Under handläggningen har ytterligare ett par frågat om möjligheten att bygga i området och 
fått svaret att det för närvarande inte är möjligt med hänvisning till bl.a. vägfrågan och den 
planutredning som finns. Om ett positivt besked lämnas bör även detta par meddelas och 
ges möjligheten att söka bygglov. 

 
UPPLYSNINGAR 
Detta beslut kan överklagas 

 
Bilagor: Yttrande från fastighetsägare: xxx och Svartbybyamän samfällighetsförening. 

          Svar på yttranden från xxx (sökande) 

          Karta 1:1000 
 
_______________  

Delgivning:  
xxxx  

Kopia 
Fastighetsägarna till xxxx 
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Dnr L 2006-113 

§ 81 Xxxxx: Uppföljning av föreläggande den 9 september 2008 
ang byggnad på fastigheten. 

  

Beslut  

Miljö- och byggnämnden godtar den redovisning som makarna xxx har lämnat och 
avskriver ärendet från vidare handläggning. 

Om det senare visar sig att makarna xxxx på nytt nyttjar den fd batteriverkstaden 
som bostad kommer nämnden att aktualisera frågan om föreläggande vid vite. 

Yrkanden 

Staffan Hansson (v) yrkar att miljö- och byggnämnden godtar den redovisning 
som makarna xxxxx har lämnat och avskriver ärendet från vidare handläggning. 

Om det senare visar sig att makarna xxxxx på nytt nyttjar den fd batteriverkstaden 
som bostad kommer nämnden att aktualisera frågan om föreläggande vid vite.  

Bo Hultin (m) yrkar avslag till beslutet, 
- yrkar att regeringens beslut 2012-03-29  S2011/282/PBB ska  ha efterkommits på   
  så sätt att makarna xxx flyttat från fastigheten xxx före 15 januari   
  2014.  
- yrkar att i annat  fall utdöms vite med 30.000 kr. 

Skriftlig reservation från Bo Hultin (m), Helena Nordvall (m), Lars Karlsson (fp), 
bilaga. 

Sammanfattning 

Miljö- och byggnämnden förelade den 9 september 2008 fastighetsägarna xxxx att 
åstadkomma rättelse för att olovligt ha ändrat en byggnad xxxxx i kommunen från 
industriändamål till bostadsändamål samt för att olovligt ha tagit byggnaden i an-
språk för bostadsändamål. Föreläggandet har vunnit laga kraft.  

xxxx har skrivit till nämnden att de har gjort rättelse och att de från och med den 1 
januari 2013 inte använder den f d batteriverkstaden som bostad längre. De bor i en 
lägenhet i en annan byggnad på samma fastighet. Den f d batteriverkstaden används 
idag som kontor, personalutrymmen med omklädning, dusch, matsal samt visnings-
lokal av produkter. 

Miljö- och byggnämnden har att ta ställning till om xxxxs redovisning av hur det 
gjort rättelse är tillräcklig och i så fall avskriva tillsynsärendet från vidare hand-
läggning.   
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§ 81  
Det finns ingen direkt verkställighet hos kronofogden eller sanktion om nämnden 
skulle bedöma att fastighetsägarna inte har följt föreläggandet.  

De möjligheter som i så fall står till buds är att besluta om ett nytt föreläggande vid 
vite eller att ansöka om särskild handräckning hos kronofogden.  

Den andra byggnaden på fastigheten i vilken makarna xxxxx redovisat att de till-
bringar dygnsvilan omfattades inte av nämndens föreläggande den 9 september 
2008.  

Bakgrund 

Miljö- och byggnämnden beslutade den 9 september 2008 att enligt 10 kap 15 § 
plan- och bygglagen förelägga fastighetsägarna xxxxx att åstadkomma rättelse för 
att olovligt ha ändrat en byggnad på xxxx i kommunen från industriändamål till bo-
stadsändamål samt för att olovligt ha tagit byggnaden i anspråk för bostadsändamål.  

Föreläggandet har slutligt fastställts av regeringen den 29 mars 2012. Regeringen 
ändrade dagen före vilken föreläggandet skulle ha efterkommits till den 1 januari 
2013. 

xxxx har i en skrivelse till nämnden svarat att de har gjort rättelse och att de från 
och med den 1 januari 2013 inte använder byggnad 59 som bostad längre. Deras 
bostad där de numera tillbringar sin dygnsvila är den befintliga lägenheten till 
byggnad 49 på fastigheten. Lägenheten byggdes 1942 som bostad och har sedan 
dess och till början av 80-talet hyrts ut och använts som bostad till civilanställd per-
sonal inom FMV. FMV och dess industriverksamhet upphörde 1991. Bostaden har 
inte använts för någon annan verksamhet. Lägenheten och området närmast lägen-
heten har inte varit föremål för föroreningar eller någon sanering då några förore-
ningar inte hittats. Lägenheten är på ca 70 m2 med egen ingång, sovrum, kök, toa-
lett och vardagsrum. Till lägenheten är det inkopplat kommunalt vatten och avlopp 
och den uppfyller enligt makarna xxx alla krav på vad som definieras som bostad.  

Nämnden har efter att skrivelsen kommit in begärt att xxxxx skulle redogöra för på 
vilket sätt de har vidtagit rättelse för att ha ändrat byggnaden från industriändamål 
till bostadsändamål.  

xxx har svarat på frågan att enligt det föreläggande som avses används byggnaden 
idag som kontor, personalutrymmen med omklädning, dusch, matsal samt visnings-
lokal av produkter. 
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Rättslig reglering 

Miljö- och byggnämndens föreläggande beslutades den 9 september 2008. Vid den 
tidpunkten gällde den äldre plan- och bygglagen, ÄPBL.  
Enligt 8 kap 1 § ÄPBL krävs bygglov bl.a. för att ta i anspråk eller inreda byggna-
der helt eller till viss del för väsentligen annat ändamål är det för vilken byggnaden 
senast har använts eller för vilket bygglov har lämnats.  
 
När en åtgärd, som kräver bl.a. bygglov, vidtagits utan lov ska byggnadsnämnden 
enligt 10 kap ÄPBL se till att det som utförts blir undanröjt eller på annat sätt rätta 
om inte lov till åtgärden meddela i efterhand. Miljö- och byggnämndens beslut den 
9 september 2008 är fattat med stöd av 10 kap 15 § ÄPBL. I den regeln står att om 
någon underlåter att utföra arbete eller vidta någon annan åtgärd som åligger honom 
enligt denna lag eller enligt någon föreskrift eller något beslut som har meddelats 
med stöd av lagen, får byggnadsnämnden förelägga honom att inom en viss tid vid-
ta åtgärden. 

Enligt plan- och bygglagen får förelägganden förenas med vite. 

Angående handräckning och verkställighet från kronofogden 

Generellt gäller att för att kronofogden ska göra verkställighet så måste det finnas 
en exekutionstitel (regler om detta finns i 3 kap 1 § utsökningsbalken). Exempel på 
exekutionstitlar är domar från domstol, förlikningar som stadsfäst av domstol eller 
kronofogdens utslag eller beslut i mål om betalningsföreläggande eller beslut om 
handräckning. När det gäller beslut från förvaltningsmyndighet så måste det finnas 
en särskild föreskrift att beslutet får verkställas. Ett exempel på en sådan föreskrift 
är 26 kap 17 § miljöbalken.  

Det här beslutet är fattat med stöd av 10 kap 15 § i äldre PBL. Motsvarigheten i nya 
PBL är 11:19. Beslutet är inte en exekutionstitel i sig och kan därför inte verkställas 
direkt av kronofogden. I både gamla och nya PBL står att kronofogden får efter en 
ansökan från tillsynsmyndigheten besluta om särskild handräckning för att genom-
föra en åtgärd som avses i ett föreläggande som är aktuellt i vårt ärende. 

Som en bilaga till den här skrivelsen finns information från kronofogden om sär-
skild handräckning. Särskild handräckning skiljer sig från vanlig handräckning som 
blir aktuell vid till exempel betalningsförelägganden och avhysningar.  

En ansökan om särskild handräckning ska innehålla ett yrkande och grunden för yr-
kanden. Nämnden måste i så fall formulera vilken åtgärd som den vill att kronofog-
den ska vidta. Kronofogden meddelar, efter att svaranden fått bemöta ansökan, ett 
utslag. Beslutet kan överklagas till tingsrätten.  
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Om kronofogden meddelar ett utslag om särskild handräckning kan fogden gå över 
till verkställighet. Enligt besked från kronofogden går verkställigheten generellt till 
så att den som det gäller får 14 dagar på sig att yttra sig. Efter det kan det t ex bli 
fråga om en dialog med personen och vitesföreläggande. 

__________________  
 
Delgivning  

xxxxx Boden  

För kännedom 

Försvarsmakten, exp-hkv@mil.se  

 

 

 

 

mailto:exp-hkv@mil.se
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Dnr 2013-888-436 

§ 82 Flarkå 1:2.Yttrande över tillståndsansökan för ny berg-och 
moräntäkt 

  

Beslut  

Miljö- och byggnämnden tillstyrker Öhman Skog ABs, 556233-3343, Storgatan 24, 
972 32 Luleå tillståndsansökan enligt miljöbalken att på fastigheten Flarkå 1:2. 

 Bedriva täktverksamhet med verksamhetskoderna 10.20 B och 10.50 C. Ko-
den10.20 avser täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg, naturgrus 
eller andra jordarter. 10.50 gäller för anläggning för sortering eller krossning av 
berg, naturgrus eller andra jordarter. 

 Ta ut totalt 440 000 ton med beräknad fördelning 40 000 ton morän och 
400 000 ton berg under en 10-årsperiod. 

Miljö- och byggnämnden anser att följande punkter på något sätt ska finnas med 
som förutsättningar för ett ev tillstånd. 

1.   För att informera berörda verksamhetsutövare, som samebyar, bör bolaget 
åläggas att informera om sprängningar i god tid innan sprängningsperioden 
sker. Samt att om verksamheten stått still något/några år meddela verksamhets-
utövare/samebyar att verksamheten ska dras igång igen och hur länge brytning 
och krossning beräknas att pågå. 

2. Nämnden anser att det är viktigt att sökande genomför de redovisade skyddsåt-
gärder för att förhindra spridning av fint sten/jordmaterial från täktområdet. 
Sedimentationsbassängen ska innehålla en oljefälla.  

Sökandens beskrivning av ärendet 

Länsstyrelsen har översänt till miljö- och byggnämnden för yttrande av ansökan för 
tillstånd enligt miljöbalken till ny täkt av berg och morän inom fastigheten Flarkå 
1:2 i Bodens kommun. 

Sökande är Öhman Skog AB med organisationsnummer 556233-3343. Fastighets-
ägare till Flarkå 1:2 är Christer Öhman ägaren av Öhman Skog AB. 

Ansökan avser ett uttag om totalt 440 000 ton med beräknad fördelning 40 000 ton 
morän och 400 000 ton berg under en 10-årsperiod samt för kross- och sorterings-
verk. Produktionen för ett normalår bedöms till ca 44 000 ton troligen med verk-
samhet vart annat år, men det kan gå flera år mellan produktionstillfällena. 

Med ansökan har en miljökonsekvensbeskrivning, redovisning av hänsynsreglerna 
och skyddsåtgärderna samt en frivillig arkeologisk utredning över området bifogats. 
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Placering 
Täkten är lämpligt placerad för leveranser till malmbanan, allmänna- och skogsvä-
gar inom närområdet samt även för Vattenfalls eventuella ytterligare dammför-
stärkningar i Luleälven och vindkraftsetableringar i närområdet tryggas för närva-
rande känd vindkraftspark planerad på Haradskölen ca 1 mil från täkten. 

Täktområdet ligger ca 7 km norr om Harads. Verksamhetsområdet omfattar 6,8 ha 
varav brytningsområdet är 2,9 ha.  

Området har inte tillfredsställande sammansättning av råmaterialtillgångar i dagslä-
get. Ett tillstånd för täktområde skulle innebära att ballastbehovet för närområdet 
tryggas för en längre tid framöver. 

Närmaste bebyggelse är fastigheter i byn Sörviksudden ca 2,4 km norr om den pla-
nerade täkten. Fastigheterna ligger skyddade från täkten med avseende på närbuller 
och övriga risker. 

Hydrologi 
Närmaste recipient av vatten är en bäck ca 900 m i söder och 1,1 km i öster. För att 
motverka påverkan av vattendraget utförs en sedimentationsbassäng för täktens 
hopsamlade ytavvattning. Anläggningen ska utformas med särskild hänsyn till den 
sekundära och slutliga recipienten av täktens avvattning. Sedimentationsanlägg-
ningen ska hantera sådana volymer vatten att man får en fullgod reducering av 
stenpartikelsediment efter avvattning. Den ska vara tydligt placerad för att larma 
och stoppa eventuella spillolyckor av petroleumprodukter. Efter sedimentationsbas-
sängen för täkten kommer en naturlig organisk rening att ske innan vatten från täk-
ten når öppet rinnande recipient, vattnet från sedimentationsbassängen ansluts inte 
direkt i öppet dike. Inom täktområdet finns inga ytor där grund- eller ytvatten före-
kommer. 

Arbetstider 
Verksamheten i form av krossning, lastning, skutknackning och uttransport kom-
mer normalt att bedrivas dagtid mellan 06,00-22,00, måndag till fredag. Vid vissa 
produktionsintensiva perioder kan verksamheten komma att bedrivas dygnet runt 
vardagar samt även kl 07,00-16,00 på lördag och söndag. Borrning och sprängning 
kommer normalt att ske vardagar dagtid kl 07,00-18,00. 

Samråd 
I ansökan anges att planerad täkt ligger inom ett riksintresse för rennäringen och 
området utgör ett så kallat vinterbetesland enligt bestämmelserna i rennäringslagen. 
Det aktuella området nyttjas av Sirges sameby i mån och av behov för renbete vin-
tertid. 
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Samebyn har ingen erinran om planerad täkt, dock anser de att täktverksamhet inte 
ska bedrivas under perioden november- april och krävt intrångsersättning med ett 
engångsbelopp. 

Bolaget har meddelat att verksamheten ska kunna utföras året om och om samebyn 
accepterar givna villkor har bolaget sagt sig villiga att erlägga intrångsersättning. 
Med hänvisning om att det redan finns en befintlig morän- och bergtäkt i området 
utan villkor om uppehåll. 

Efterbehandling 
Efterbehandlingen ska utföras successivt allt eftersom brytning fortskrider. Åter-
ställningsarbetet mot ytterkontur utförs så snart förhållandena i täkten medger detta. 
Återställningsarbeten för bibehållen säkerhet utförs kontinuerligt. Terrängen ska ut-
formas i överensstämmelse med täktplanen. Mellan avgränsade brytningsområden 
får inte restpartier i form av plintar eller dylikt lämnas kvar. Dessa ska schaktas ned 
till täktbotten varvid en mjuk övergång sker mellan avgränsande etappbottnar. Där 
så fordras ska täktbotten ges en svag lutning åt lämpligt håll för att ytvattenavrin-
ningen ska fungera. 

Annat material kan lämnas kvar i den mängd som erfordras för efterbehandlingen. 
Sedan slänter och botten iordningsställts påföres om möjligt avbaningsmassor eller 
annat material av sådan kvalitet och omfattning att för trakten naturlig vegetation 
kan vinna inträde. 

Skäl för beslut 

Då området är av naturintresse för renbetesland och samebyn inte har något att in-
vända över planerad täkt men inte vill att verksamhets ska pågå under november-
april, anser miljö- och byggnämnden att någon form av meddelande till samebyn 
ska göras inför planerade åtgärder såsom sprängning och bedrivning av verksamhet 
under aktuell period. Det är angett att verksamhet inte kommer att pågå varje år, 
och därför ska samebyn kunna få ett meddelande i god tid om vad som kommer att 
ske. 

Nämnden anser att det är viktigt att de skyddsåtgärder som anges vidtas gällande 
sedimentationsbassäng etc. för att inte riskera att påverka vattendrag nedströms och 
i förlängningen Flarkåns tillriningsområde.  
 
_____________  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 82  
 

Bilagor: Karta över området, samt karta över närmaste täkterna. 
 

Delgivning  
 
Länsstyrelsen i Norrbottens län, 971 86 Luleå  
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Dnr 2013-253 

§ 83 Svarbyn 2:7: Uppförande av skärmtak 
  

Beslut  

Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, PBL. 
Startbesked för att påbörja åtgärden meddelas med stöd av 10 kap. 23 § PBL. 
Utstakning av byggnaden krävs i detta fall (10 kap. 26 § PBL). 
Kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. 
Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. 
Byggnaden får tas i bruk innan ett slutbesked har meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL. 
Avgiften för bygglovet är 13 168 kronor inklusive utstakning (i enlighet med taxa 
fastställd av kommunfullmäktige). 

Beskrivning av ärendet 

ÄRENDE 
Ansökan om bygglov för uppförande av skärmtak på fastigheten Svartbyn 2:7 inom 
Bodens kommun. 

 
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. 

 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser, varför berörda 
sakägare har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan (9 kap. 25 § PBL). 
Av inkomna yttranden framgår att fyra sakägare har erinringar mot föreslagen åt-
gärd. (Se bilagor) 
Deras synpunkter handlar huvudsakligen om befarade störningar från den tänkta 
verksamheten som ökad trafik, buller och oljud. Farhågor finns också att den ved-
tillverkning som ska ske på området utvecklas till en industriell verksamhet. 

 
Den sökande har getts möjlighet att svara på deras synpunkter. (Se bilaga) 
Han kommer att tillverka ved för eget bruk i egna fastigheter och har inga planer på 
att tillverka ved på heltid utan han kommer att såga ved under korta perioder främst 
under vintern.  
På frågan om buller och oljud säger han att dagens vedmaskiner inte skapar så 
mycket oljud, dessutom tänker han att stå med vedmaskinen på en lägre nivå av 
planen för att skapa en avskärmning mot bebyggelsen. 

                     
När det gäller frågan om ökad trafik så anser han att den trafikökning som beror på 
hans verksamhet kommer att vara mycket liten. 

 
Mycket av den kritik som sakägarna framför hänför sig till de markarbeten som har 
utförts på fastigheten och som nu huvudsakligen är klara.  
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Nämndens samlade bedömning är att den tänkta byggnationen och den verksamhet 
som den sökande tänkt på fastigheten inte kommer att medföra sådana störningar att 
den inte kan tillåtas. 

 
Om verksamheten i framtiden kommer att medföra väsentliga störningar för närbo-
ende, kan nämnden komma att förelägga den sökande med restriktioner i hans verk-
samhet, enligt Miljöbalken. 

 
Ansökan om bygglov har granskats enligt 2 kap PBL med avseende på bl.a. omgiv-
ningspåverkan och enligt 8 kap. PBL, med avseende på placering, lämplighet, yttre 
utformning och användning. 

 

KONTROLL 

Byggherrens ansvar för kontroll av genomförandet enligt 10 kap. 5 § PBL kan i det-
ta fall anses vara uppfyllt i och med att bifogad blankett ”Begäran om slutbesked” 
ifylls, undertecknas och inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden. 

 
Den kontroll som skall utföras i enlighet med kravet på kontrollplan (10 kap. 7 § 
PBL), utgörs i detta fall av att byggherren skall kontrollera att åtgärden har utförts i 
enlighet med bygglovet och att byggnadsverket har de tillämpbara tekniska egen-
skapskrav som ställs enligt 8 kap. 4 § PBL. 

 

SLUTBESKED 

När åtgärden slutförts ska miljö- och byggnämnden utfärda ett slutbesked enligt 10 
kap. 34 § PBL. Begäran om detta görs genom att bifogad blankett ”Begäran om 
slutbesked” ifylls, undertecknas och inlämnas till miljö- och byggnämnden. 
Byggnaden får i detta fall tas i bruk innan ett slutbesked har meddelats (10 kap. 4 § 
PBL). 

 

UPPLYSNINGAR 

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

 
Byggnadens läge ska i detta fall stakas ut av miljö- och byggnämnden. Beställning 
av utstakning måste ske till nämnden senast två veckor innan byggnationen avses 
att påbörjas. 

 
Detta beslut kan överklagas 
 
_______________   
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Bilaga: Blankett ”Begäran om slutbesked” 
        Yttranden från Svartbyn 2:216, 1:116, 1:165 och 2:215 
        Yttrande från sökande Svartbyn 2:7 

Delgivning 
Björn Sandström, Musikantvägen 39, 961 40 Boden  

Kopia 
Bygginspektör 
Sakägarna – fastighetsägarna till Svartbyn 1:165, 1:166, 2:214, 2:215, 2:216  
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