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Beslutande Ledamöter 
Lars Nilsson (S) 
Bo Hultin (M) 
Birgitta Rensfeldt (S) 
Helena Nordvall (M) 
Glenn Blom (S) 
Gösta Eriksson (MP) 
Anders Dahlquist (C) 
Göran Åström (SD)  
Björn Isaksson (S) 
 

 Tjänstgörande ersättare 
Jim Öman (S) 
Elve Öhrvall (S) 
Kjell Larsson (KD) 
Knut Larsson (M) 
Karin Lindberg Jansson (V) 
Arne Gustafsson (SD) 

Övriga närvarande Tjänstemän 
Samhällsbyggnadschef Lars Andersson 
Nämndsekreterare Carola Fridh 
Bygginspektör Anders Pettersson § 59 
Miljöinspektörer Emma Lindström och Malin Svensson § 65-73 
Miljöhandläggare Joakim Söderström § 65-73 

Justerare Birgitta Rensfeldt 

Justeringens plats och tid Miljö- och byggnämndens kansli 2015-09-08 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer 59 - 75 

 Carola Fridh  

 Ordförande 
  

 Lars Nilsson  

 Justerare 
  

 Birgitta Rensfeldt   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag. 

Organ Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesdatum 2015-09-08 

Datum då anslaget sätts upp 2015-09-10 Datum då anslaget tas ned 2015-10-03 

Förvaringsplats för protokollet Miljö- och byggnämndens kansli 
 

Underskrift 
  

 Carola Fridh  
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§ 59 Informationer 
 
Följande informationer och rapporter godkändes och lades till handlingarna. 

• Tekniska förvaltningen VA-avd, presentation av VA-plan 
• Inventering av obligatorisk ventilationskontroll i flerbostadshus (OVK) 
• Reslutat enkätundersökning Insikt 2014 
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§ 60 Redovisning av meddelanden och delgivningar 

Beslut 
Redovisade meddelanden och delgivningar läggs till handlingarna. 
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§ 61 Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Redovisade delegationsbeslut för perioden 2015-05-29—2015-08-28 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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§ 62 SBK-rapport september 

Beslut 
SBK-rapporten läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat en rapport för september.  

Rapporten ger en översikt av aktuella ärenden 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.  
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§ 63 Delårsrapport januari-augusti 2015 
2014-233-012 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner upprättad 
delårsrapport för januari-augusti 2015. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden har upprättat en delårsrapport för januari-augusti 2015. 

 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 

För kännedom 
Ekonomikontoret 
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§ 64 Delårsredovisning enligt internkontrollplan 2015 för tillsyn 
och kontroll inom miljöbalkens, alkoholagens och 
livsmedelslagstiftningens områden  
2014-1189-420, 2014-1190-460 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden godtar delårsredovisningen för tillsynen inom 
miljöbalkens och alkohollagens områden samt livsmedelskontrollen 2015. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2014-11-11 § 71 om en intern kontrollplan 
avseende hantering av ärenden, uppföljning av inspektioner tillståndspliktiga 
miljöanläggningar, inventering enskilda avlopp samt kontroll av livsmedelsanläggningar. 
Miljö- och byggnämnden antog behovsutredning och tillsynsplan för 2015 -  2017 
inom för områdena miljöbalken, strålskyddslagen, lagen om foder och  
animaliska biprodukter, tobakslagen och lagen om vissa receptfria läkemedel den 
27 januari 2015 § 7. 

Miljö- och byggnämnden antog plan för livsmedelskontroll 2015-2017 2015-01-27, § 8. 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-02 § 12 att tillsynsansvaret inom 
alkohollagens område flyttas över från kommunstyrelsen till miljö- och 
byggnämnden från och med den 1 april 2015. 

Detta är en redovisning av hur tillsynen och kontrollen fortskridit under 
verksamhetsåret 2015 för perioden från och med den 1 januari till och med den 31 
augusti 2015. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-09-03 
Redovisning Miljöbalkens område 
Redovisning Livsmedelskontrollen 
Redovisning Alkohollagens område 
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§ 65 Yttrande över förslag till skyddsområde och 
skyddsföreskrifter för grundvattentäkt i Brännberg 
2012-1063-422 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden antar samhällsbyggnadskontorets yttrande som sitt eget 
och överlämnar det till tekniska förvaltningen. 

Beskrivning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har i december 2012 lämnat in ett förslag till nytt 
vattenskyddsområde för Brännbergs grundvattentäkt. Förslaget omfattar 
kartmaterial över de geografiska områden som ska skyddas, indelat i 
vattentäktszon, primär och sekundär skyddszon, och tillhörande 
skyddsföreskrifter.  

Vattentäkten i Brännberg är en grävd grundvattenbrunn som efter beredning 
förser ca 120 personer med dricksvatten.  

Miljö- och byggnämnden har under sommaren 2013 inventerat området för att 
kontrollera vilka risker för förorening som kan finnas i området. 

Skäl för beslut 
Samstämmighet för hur skyddsföreskrifter utformats i kommunen är en fördel för 
boende inom skyddsområden samt för de som arbetar både med kontroll av 
vattenskyddsområden och med drift av vattenverken. Att skyddsföreskrifterna är 
logiska och att skyldigheter är jämförbara mellan kommunens 
vattenskyddsområden kan även göra att förståelse innevånare bosatta i 
vattenskyddsområden lättare om en jämförelse av skydds-föreskrifterna skulle bli 
aktuell.  

Frånvaron av reservvattentäkt gör att ärendet med skyddsområden är en viktig 
fråga som behöver prioriteras.  

Avgränsningen av skyddsområdet  
Förslaget bedöms kunna ge vattentäkten ett bra skydd, men nämnden anser att 
geohydrologiska undersökningar som kan bekräfta att området är tillräckligt är 
önskvärt.  

Synpunkter på skyddsföreskrifterna  
Orsaken till nämndens ställningstaganden är dels för att underlätta tillsyn av 
vattenskyddsområdet, och dels att föreskrifterna ska ge Brännbergs vattentäkt ett 
tillräckligt skydd. 
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forts § 65 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-06-17 

 

För kännedom 
Tekniska förvaltningen 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 66 Yttrande över förslag till skyddsområde och 
skyddsföreskrifter för grundvattentäkt i Lakaträsk 
2012-1067-422 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden antar samhällsbyggnadskontorets yttrande som sitt eget 
och överlämnar det till tekniska förvaltningen. 

Beskrivning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har i december 2012 lämnat in ett förslag till nytt 
vattenskyddsområde i Lakaträsk. Förslaget omfattar kartmaterial över de 
geografiska områden som ska skyddas, indelat i vattentäktszon, primär och 
sekundär skyddszon, och tillhörande skyddsföreskrifter.  

Vattentäkten i Lakaträsk är en grundvattentäkt som förser ca 30 personer med 
dricksvatten, om sommaren beräknas dock antalet personer som konsumerar 
vattnet öka med ca 40 stycken.  

Miljö- och byggnämnden har under sommaren 2013 inventerat området för att 
kontrollera vilka risker för förorening som kan finnas i området. 

Skäl för beslut  
Samstämmighet för hur skyddsföreskrifter utformats i kommunen är en fördel för 
boende inom skyddsområden samt för de som arbetar både med kontroll av 
vattenskyddsområden och med drift av vattenverken. Att skyddsföreskrifterna är 
logiska och att skyldigheter är jämförbara mellan kommunens 
vattenskyddsområden kan även göra att förståelse innevånare bosatta i 
vattenskyddsområden lättare om en jämförelse av skyddsföreskrifterna skulle bli 
aktuell.  

Frånvaron av reservvattentäkt gör att ärendet med skyddsområden är en fråga av 
stor vikt.  

Avgränsningen av skyddsområdet  
I förslaget har man gjort bedömningen att grundvattenbildningen sker i jordlagren 
ovan berggrunden, och att sprickzonerna i berget därför inte har någon större 
betydelse för vattenbildningen. Något motsägelsefullt är dock att kunskaperna om 
jordlagrens uppbyggnad och mäktighet inte kan styrkas varken genom SGUs 
jordartskartering eller genom någon geohydrologisk undersökning.  

Om vattenbildningen sker på det sätt man antagit är Lilla Sarkasbergets höjdrygg 
i nordostlig riktning vattendelare. Vattendelaren överensstämmer dock inte med 
den skogsbilväg som valts ut till naturlig avgränsning för den sekundära 
skyddszonen, utan skyddsområdet har minskats på den delen.  
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§ 66 forts 
En värdering av markanvändningens långsiktiga påverkan på dricksvattnet 
behöver göras eftersom berget utgör vattentäktens tillrinningsområde. Skyltning 
med information om att det är ett vattenskyddsområde kommer med all 
sannolikhet att behövas både längs vägen till vattenskyddsområdet och vid 
skogsbilvägen. Beslutsunderlag 

Synpunkter på skyddsföreskrifterna  
Orsaken till nämndens ställningstaganden är dels för att underlätta tillsyn av 
vattenskyddsområdet, och dels att föreskrifterna ska ge vattentäkten i Lakaträsk 
ett tillräckligt skydd. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-06-18 

 

För kännedom 
Tekniska förvaltningen 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 67 Yttrande över förslag till skyddsområde och 
skyddsföreskrifter för grundvattentäkt i Skogså 
2012-1069-422 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden antar samhällsbyggnadskontorets yttrande som sitt eget 
och överlämnar det till tekniska förvaltningen. 

Beskrivning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har i december 2012 lämnat in ett förslag till nytt 
vattenskyddsområde i Skogså.  Förslaget omfattar kartmaterial över de 
geografiska områden som ska skyddas, indelat i vattentäktszon, primär och 
sekundär skyddszon, och tillhörande skyddsföreskrifter.  

Vattentäkten i Skogså är en grundvattentäkt som förser ca 90 personer med 
dricksvatten.  

Miljö- och byggnämnden har under sommaren 2013 inventerat området för att 
kontrollera vilka risker för förorening som kan finnas i området.  

Skäl för beslut 
Samstämmighet för hur skyddsföreskrifter utformats i kommunen är en fördel för 
boende inom skyddsområden samt för de som arbetar både med kontroll av 
vattenskyddsområden och med drift av vattenverken. Att skyddsföreskrifterna är 
logiska och att skyldigheter är jämförbara mellan kommunens 
vattenskyddsområden kan även göra att förståelse innevånare bosatta i 
vattenskyddsområden lättare om en jämförelse av skyddsföreskrifterna skulle bli 
aktuell.  Frånvaron av reservvattentäkt gör att ärendet med skyddsområden är en 
fråga av stor vikt.  

Avgränsningen av skyddsområdet  
Förslaget bedöms kunna ge vattentäkten ett bra skydd, men nämnden anser att 
geohydrologiska undersökningar som kan bekräfta att området är tillräckligt är 
önskvärt.  

Synpunkter på skyddsföreskrifterna  
Orsaken till nämndens ställningstaganden är dels för att underlätta tillsyn av 
vattenskyddsområdet, och dels att föreskrifterna ska ge vattentäkten i Skogså ett 
tillräckligt skydd. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-06-18 
___________________ 

För kännedom: Tekniska förvaltningen och Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 68 Yttrande över förslag till skyddsområde och 
skyddsföreskrifter för grundvattentäkt i Storsand 
2012-1070-422 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden antar samhällsbyggnadskontorets yttrande som sitt eget 
och överlämnar det till tekniska förvaltningen. 

Beskrivning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har i december 2012 lämnat in ett förslag till nytt 
vattenskyddsområde i Storsand. Förslaget omfattar kartmaterial över de 
geografiska områden som ska skyddas, indelat i vattentäktszon, primär och 
sekundär skyddszon, och tillhörande skyddsföreskrifter.  

Vattentäkten i Storsand är en grundvattentäkt som förser ca 10 personer med 
dricksvatten. Under sommaren kan antalet personer som använder dricksvattnet 
fördubblas. 

Miljö- och byggnämnden har under sommaren 2013 inventerat området för att 
kontrollera vilka risker för förorening som kan finnas i området.  

Skäl för beslut  
Samstämmighet för hur skyddsföreskrifter utformats i kommunen är en fördel för 
boende inom skyddsområden samt för de som arbetar både med kontroll av 
vattenskyddsområden och med drift av vattenverken. Att skyddsföreskrifterna är 
logiska och att skyldigheter är jämförbara mellan kommunens vattenskydds-
områden kan även göra att förståelse innevånare bosatta i vattenskyddsområden 
lättare om en jämförelse av skyddsföreskrifterna skulle bli aktuell.  Frånvaron av 
reservvattentäkt gör att ärendet med skyddsområden är en fråga av stor vikt.  

Avgränsningen av skyddsområdet  
Miljö- och byggnämnden har inte fått tillräcklig motivering till varför vattenskyddsområdet 
omfattar en mindre areal i det nya förslaget jämfört med det gamla fastställda. Nämnden vill 
se kompletterande geohydrologiska undersökningar, som kan visa grundvattenflödenas 
riktning och hastighet för att kunna godta avgränsningen av vattenskyddsområdet.  

Synpunkter på skyddsföreskrifterna  
Orsaken till nämndens ställningstaganden är dels för att underlätta tillsyn av 
vattenskyddsområdet, och dels att föreskrifterna ska ge Storsands vattentäkt ett 
tillräckligt skydd.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-06-22 
__________________ 
För kännedom: Tekniska förvaltningen och Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 69 Ymer 1 och 2, Byggsanktionsavgift för påbörjande av 
åtgärd innan startbesked meddelats 
2015-248 

Beslut 
Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen, PBL, påförs Väg och städ i Boden 
AB en byggsanktionsavgift om 42 230 kronor i enlighet med 9 kap. 10 och 11 §§, 
plan- och byggförordningen. 

Avgiften ska betalas till Bodens kommun inom två månader efter det att beslutet 
delgetts den avgiftsskyldige. En faktura kommer att skickas ut separat.  

Beskrivning av ärendet 
Väg och städ i Boden AB har innan bygglov prövats och startbesked meddelats 
påbörjat en utvändig ändring av fasaden samt uppfört ett plank mot gatuområdet 
på fastigheten Ymer 1 och 2 i Bodens kommun. 
 
2015-05-04 upprättade sökanden en ansökan om bygglov för utvändig 
fasadförändring i samband med ett besök på samhällsbyggnadskontoret. 
Sökanden uppgav att kompletterande handlingar skulle snarast inlämnas till 
nämnden.  
 
Sökanden uppmanades muntligen att avvakta byggstarten till dess att erforderliga 
beslut fattats. Ett muntligt besked lämnades vid mötet där sökanden gavs tillstånd 
att påbörja arbetet med säkerställande av gavelfasaden mot söder med anledning 
av att fasadputs ramlat ner och inneburit en säkerhetsrisk. 
 
Miljö- och byggnämnden beslutade genom delegationsbeslut daterat 2015-05-27 
att förelägga sökanden att inkomma med kompletterande handlingar i form av 
plan- och fasadritningar samt situationsplan. I samband med föreläggandet 
begärde nämnden en förklaring till varför arbeten på fastigheten påbörjats. 
 
Vid besök på fastigheten 2015-06-04 konstaterade representanter från miljö- och 
byggnämnden att byggnationerna påbörjats. Sökanden meddelades muntligen att 
de åtgärder som vidtagits skulle komma att bli ett ärende för nämnden i fråga om 
eventuella sanktioner. Vid detta tillfälle diskuterades även möjligheterna att 
ersätta nedmonterad gatubelysning med 2 st. fasadarmaturer. 
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§ 69 forts 
 
2015-06-16 fick miljö- och byggnämnden en skrivelse där sökanden medger att 
fel har begåtts och beklagar det inträffade. 
 
Kompletterande handlingar till den sedan tidigare inlämnade ansökan inkom till 
miljö- och byggnämnden 2015-06-24. 
 
Miljö- och byggnämnden skickade 2015-06-25 ärendet på remiss till sakägare och 
beslutade vidare i delegationsbeslut 2015-07-29 att bygglov beviljas i efterhand.  

Bedömning 
Enligt 11 kap. 51 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut om 
någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. Avgiftens storlek framgår av 9 kap 
plan- och byggförordningen (SFS 2011:338). En byggsanktionsavgift ska tas ut 
även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Miljö- och 
byggnämnden bedömer att en byggsanktionsavgift om 42 230 kronor ska tas ut 
för de vidtagna åtgärderna med anledning av att byggprojektet startats upp innan 
bygglov prövats och startbesked meddelats. 
 
Sanktionsavgiften har beräknats enligt följande: 
Förändrad fasadyta ca: 267 m2 
Plank mot gatuområde ca: 14 m 
 
(0,25 * 44 500) + (0,002 * 44 500 * 267 m2) = 34 888 kr (ändring av fasad) 
(0,025 * 44 500) + (0,01 * 44 500 * 14 m)  = 7 342 kr (plank mot gatuområde)   
Summa: 42 230 kr. 

Information 
Detta beslut kan överklagas, se bilaga. 

 

För kännedom 
Väg och Städ i Boden AB, Lulevägen 2, 961 61 Boden 
Samhällsbyggnadskontoret 



 

Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 
17(29) 

Sammanträdesdatum 
2015-09-08 

 
 

  
 

 
Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur 
  

 

§ 70 ; Begäran om efterskänkning av tillsyn och 
avgift för hästhållning,  
2013-974-485 

Beslut 
Begäran om efterskänkning angående tillsyn och avgift för , 

, på fastigheten  avslås. 

Beskrivning av ärendet 
 har 2015-07-31 lämnat in en begäran om efterskänkning 

angående tillsyn och avgift för hästhållning på fastigheten  
  Som motivering anges goda kunskaper och att gällande 

regelverk för gödselhantering följs.  

Miljö- och byggnämnden bedömer det viktigt att få kännedom om den nya 
verksamhetsutövarens nya rutiner och hur verksamheten fungerar på plats. Utan 
inspektionsbesök har nämnden ingen möjlighet att göra en bedömning om de nya 
verksamhetsutövarna har den kunskap som krävs för att hantera gödsel, 
bekämpningsmedel, avfall och kemikalier på ett lämpligt sätt.  

Eftersom miljö- och nämnden inte har kännedom om de nya 
verksamhetsutövarnas rutiner kan nämnden heller inte tillstyrka begäran angående 
efterskänkning om avgiften. Nämnden är i behov att få kännedom om 
verksamhetens omfattning, behovet av tillsyn, nedlagd handläggningstid och 
andra omständigheter som kan motivera en eventuell efterskänkning om avgiften. 

Lagrum 
2 kap 1 § Miljöbalken, 27 kap 1 § Miljöbalken samt 9 kap. 3 § Miljöbalken 

Bedömning och motivering 
Det är viktigt att hästhållare har den kunskap som krävs för att hantera gödsel, 
bekämpningsmedel, avfall och kemikalier på ett lämpligt sätt. Detta är några av 
de områden som regleras i miljöbalken och miljö- och byggnämnden har i 
uppdrag att kontrollera att miljöbalken följs. Detta sker genom bland annat besök 
på verksamheter och granskning av dokument, anmälningar, ansökningar samt 
med förebyggande arbete som till exempel information och rådgivning. De flesta 
hästgårdar får tillsynsbesök med ca 2-7 års mellanrum. 

Tillsynen finansieras av de verksamheter som får tillsyn, enligt miljöbalkens 
principer och den taxa som är beslutad i kommunfullmäktige.  
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§ 70 forts 
Avgiften ska täcka kostnader för tillsynsbesök, inläsning av ärenden, 
kunskapsuppbyggnad, alla former av möten och kontakter med företaget och 
andra myndigheter, restid och annat som kan ha med ärendet att göra. Avgiften 
täcker också indirekta kostnader för lokaler och utrustning.  

Om det finns särskilda skäl får bygg- och miljönämnden sätta ned eller 
efterskänka avgift enligt den taxa som är bestämd. Hänsyn tas då till 
verksamhetens typ och omfattning, behovet av tillsyn, nedlagd handläggningstid 
och andra omständigheter som kan motivera detta.  

Utgångspunkten är att verksamhetsutövaren enligt 2 kap. 1 § miljöbalken ska visa 
att de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken uppfylls. Här ligger alltså 
bevisbördan hos verksamhetsutövaren eller den som vidtar en åtgärd.  

Från inspektionsrapporten daterad 2014-10-07 framgår det att det kan komma bli 
aktuellt med en inspektion nästa år för att nämnden ska få kännedom om den nya 
ägarens rutiner kring hantering av hästgödsel.  

Miljöfarliga verksamheter av typen hästtomter med mindre än 100 djurenheter är 
klassificerat som en U-verksamhet där miljö- och byggnämnden tar ut en timtaxa 
för tillsynstiden. Eftersom miljö- och nämnden inte har kännedom om de nya 
verksamhetsutövarnas rutiner kan nämnden inte tillstyrka begäran angående 
efterskänkning om avgiften. Nämnden är i behov att få kännedom om 
verksamhetens omfattning, behovet av tillsyn, nedlagd handläggningstid och 
andra omständigheter som kan motivera en eventuell efterskänkning om avgiften. 

Miljö- och byggnämnden har redan vid ett tillfälle, den 7 oktober 2014 (dnr 2014-
63-458) bestämt att efterskänka tillsynsavgiften för samtliga hästhållare i området 
för året 2014. Detta med anledning av att nämnden ansåg att det fanns särskilda 
skäl med hänsyn till det projekt som bedrivits i området.  

Information 
Detta beslut kan överklagas, se bilaga. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-08-04 

 

För kännedom 
 

Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 71 , Kusöns grundvattentäkt; Hästhållning 
inom sekundär skyddszon 
2015-817-422 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar om följande villkor för att förhindra, begränsa 
och motverka påverkan på Kusöns grundvattentäkt från hästhållning på 
fastigheterna  inom den sekundära skyddszonen för Kusöns 
grundvattentäkt. 

1. Om inget annat följer av detta beslut ska hästhållningen bedrivas i huvudsaklig 
överensstämmelse med vad som  har 
angivit i ansökan och dess komplettering eller i övrigt åtagit sig i ärendet. 

2. Hästhållning på fastigheterna medges under en prövoperiod fram till och med 
31 december 2018. 

3. Hästhållning medges för maximalt två hästar. 

4. Gödsel ska samlas upp och förvaras på tät gödselplatta, container eller 
motsvarande så att läckage till mark, yt- och grundvatten inte kan ske. 

5. Gödselplatta, container eller motsvarande ska utformas och ha sådan 
lagringskapacitet att läckage till mark, yt- och grundvatten inte kan ske. 

6. Gödselplatta, container eller motsvarande ska placeras minst 25 m från 
befintligt grundvattenrör 1501 på fastigheten  

7. Under den tid hästar vistas i rasthage ska denna dagligen städas från gödsel 
för att förhindra att näringsämnen belastar marken, yt- och grundvattnet. 
Gödseln och foderresterna ska läggas på gödselplatta, container eller 
motsvarande.  

8. Betesmarken ska nyttjas så att upptrampning av det översta marklagret undviks. 

9. Gödsel från gödselplattan, container eller motsvarande ska transporteras bort 
minst två gånger per år. 

10. All gödsel och foderrester ska tas om hand av  enligt inlämnat 
gödselavtal dat. 2015-05-01. 

Om sökande avser att efter den 31 december 2018 hålla hästar inom Kusöns 
vattenskyddsområde ska ansökan om detta lämnas till miljö- och byggnämnden.  
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§ 71 forts 
För de som tar emot eller mellanlagrar gödsel från hästhållande verksamhet gäller 
att om mellanlagringen överstiger 10 ton vid något enskilt tillfälle ska detta enligt 
miljöbalken anmälas till miljö- och byggnämnden i Bodens kommun. Uppgår 
lagringstiden över 1 år är verksamheten tillståndspliktig. 

Beskrivning av ärendet 
 har den 22 juni 2015 inkommit med en 

ansökan om hästhållning på fastigheterna inom den sekundära 
skyddszonen för Kusöns grundvattentäkt. 

Tekniska förvaltningen har yttrat sig i ärendet och framför att skyddet av 
kommunens största dricksvattentäkt måste ur ett långsiktigt samhällsekonomisk 
perspektiv säkerställas, att en ansökningsprocess för ett större vattenuttag har 
påbörjats vilket ökar behovet att skydda vattentäkten ytterligare samt att tillstånd 
för djurhållning endast kan lämnas om hanteringen av gödsel kan ske på sådant 
sätt att eventuellt läckage till grundvattnet minimeras. 

Miljö- och byggnämnden anser att hästhållning kan medges med vissa villkor på 
skyddsåtgärder vad gäller hanteringen av gödsel, under en begränsad tid, fram till 
31 december 2018, utan att detta medför risk för förorening av grundvattnet eller 
hinder för vattentäktens framtida utveckling och skydd.  

Lagrum 
Beslutet är taget med stöd av 2 kap 3 § och 26 kap 9 § miljöbalken samt med 
hänvisning till skyddsföreskrifter för Kusöns grundvattentäkt, Bodens kommun, 
dnr 513-744-08 (dat. 2010-11-29). 

Bedömning/Motivering 
Hästgödsel består av en blandning av avföring, urin, strömedel, foderrester och 
vatten. Innehållet i gödsel består främst av växtnäring och mullbildande ämnen. 
Gödsel innehåller mycket kväve och fosfor som kan läcka ut till mark och vatten 
och skapa problem för omgivningen genom övergödning (igenväxning och 
algblomning) och höga nitrathalter i grundvattnet. Höga halter av nitrat i 
dricksvattnet kan ge problem för både vuxna och barn. Nitrat kan omvandlas till 
nitrit vid matsmältningen, nitritet går sedan ut i blodet och kan hämma barns 
förmåga att ta upp syre. Gränsvärde för otjänligt vatten vid provtagningspunkt 
gällande nitrat är 50 mg/l enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om drickvatten 
(SLVFS 2001:30). 
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§ 71 forts 
Tekniska förvaltningen framför i sitt yttrande att skyddet av kommunens största 
dricksvattentäkt måste ur ett långsiktigt samhällsekonomisk perspektiv 
säkerställas. Tekniska förvaltningen uppger även att en ansökningsprocess för ett 
större vattenuttag har påbörjats vilket ökar behovet att skydda vattentäkten 
ytterligare. Enligt nu gällande skyddsföreskrifter för Kusöns grundvattentäkt 
krävs tillstånd från miljö- och byggnämnden för djurhållning inom den sekundära 
skyddszonen medan djurhållning i den primära skyddszonen är förbjuden. 
Ansökningsprocessen för ett utökat vattenuttag har påbörjats, men det är i 
dagsläget ej känt vilka följder ett utökat vattenuttag kommer att få för 
verksamheter inom skyddsområdet eller om de olika skyddszonerna kommer att 
förändras. Miljö- och byggnämnden måste beakta de nu gällande 
skyddsföreskrifterna i sitt beslut. Miljö- och byggnämnden anser därför att 
hästhållning kan medges med vissa villkor på skyddsåtgärder vad gäller 
hanteringen av gödsel, under en begränsad tid, fram till 31 december 2018, utan 
att detta medför risk för förorening av grundvattnet eller hinder för vattentäktens 
framtida utveckling och skydd. Om sökande avser att efter den 31 december 2018 
hålla hästar inom Kusöns vattenskyddsområde ska ansökan om detta inkomma till 
miljö- och byggnämnden.  

Risken med hästhållning i närheten till Kusöns grundvattentäkt är läckage av 
kväve från gödseln och att detta orsakar höga nitrathalter i grundvattnet. Det är 
miljö- och byggnämndens uppfattning att hästhållning i området endast kan 
medges under förutsättning att åtgärder vidtas för att minimera risken för läckage 
av kväve från verksamheten.  

För att minimera läckage av kväve måste åtgärder vidtas främst vad gäller 
hanteringen av gödseln. Miljö- och byggnämnden anser att villkor på att gödsel 
ska samlas upp och förvaras på sådant sätt att läckage till mark, yt- och 
grundvatten inte kan ske och att lagringskapaciteten för gödsel ska vara tillräcklig 
samt att gödsel transporteras bort från fastigheterna i enlighet med tecknat 
gödselavtal, är grundförutsättningar för att hästhållning ska få bedrivas. Själva 
utformningen av gödselförvaring styrs inte mer än att den ska utformas och ha 
sådan storlek att läckage till omgivningen inte kan ske. Det åligger således den 
sökande att själv bestämma gödselförvaringens utformning och storlek för att 
hitta en lösning som bäst passar dennes behov dock med villkor på att läckage 
inte till mark, yt- och och grundvatten inte sker. Miljö- och byggnämnden vill 
dock påpeka att det inte är gödselplattans area (m2), utan volym (m3) som är 
avgörande för dess lagringskapacitet. 
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§ 71 forts 
För att ytterligare minimera risken för läckage av kväve till mark, yt- och 
grundvatten anser miljö- och byggnämnden att rasthagen ska städas dagligen från 
gödsel under den tid då hästar vistas där. Vad gäller den övriga betesmarken anser 
miljö- och byggnämnden att denna ska nyttjas på sådant sätt att upptrampning av 
det översta marklagret undviks. Vid en upptrampad markyta finns inget marklager 
där fastläggning av näringsämnen kan ske, utan transport av näringsämnen 
(kväve) ner mot grundvattnet sker lättare. 

Tekniska förvaltningen påtalar i sitt yttrande att tillstånd för djurhållning endast 
kan lämnas om hanteringen av gödsel kan ske på sådant sätt att eventuellt läckage 
till grundvattnet minimeras. Miljö- och byggnämnden anser att med ovan 
motiverade och angivna villkor uppfylls tekniska förvaltningens synpunkt. 

Tekniska förvaltningen genomför provtagning och kontroll av grundvattnet i 
Kusöns grundvattentäkt enligt framtaget provtagningsprogram. En 
provtagningspunkt, grundvattenrör 1501, är belägen på fastigheten  
Genom provtagning och kontroll av grundvattnet sker övervakning av 
grundvattnet. I och med att ett grundvattenrör är belägen på fastigheten  
kan eventuella förändringar av grundvattnets kemiska innehåll upptäckas. Dock 
bör förvaringen av gödsel placeras minst 25 m från grundvattenröret för att 
undvika en direkt förorening av vattnet från gödseln utan var en så representativt 
provtagningspunkt som möjligt för den verksamhet som sker i området.  

Ansökan omfattar hästhållning för två hästar. Miljö- och byggnämnden ser ingen 
anledning till att medge fler hästar än vad sökande har ansökt om. 

Information 
Detta beslut kan överklagas, se bilaga. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-08-28 
 

 

För kännedom 
 

Tekniska förvaltningen 
Länsstyrelsen i Norrbottens län, 971 86 Luleå 
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§ 72 ; Förbud mot hästhållning,  
2015-1012-458 

Beslut 
1. Miljö- och byggnämnden beslutar med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ 

Miljöbalken förbjuda hästhållning på fastigheten , med adress 
.  

2. Nämnden förelägger , att vid vite om 10 000 
kronor senast 2016-01-01 flytta samtliga hästar från fastigheten .  

Beskrivning av ärendet 
Hästhållningen på fastigheten  har vållat problem och förbjudits av 
miljö- och byggnämnden genom beslut i december 2012. Området uppfattades 
som olämpligt för hästhållning utifrån sin karaktär, bebyggelsestruktur och de 
olägenheter grannarna utsattes för. Beslutet kom att ändras av Länsstyrelsen, 
hästhållning fick bedrivas med vissa begränsningar.  

Det är nu åter aktuellt för nämnden att fatta beslut om förbud för hästhållningen 
på fastigheten. Skälen är att länsstyrelsens beslut inte följts samt återigen att 
området är olämpligt för hästhållning utifrån sin karaktär, bebyggelsestruktur och 
de olägenheter grannarna utsätts för. Eftersom verksamhetsutövaren inte följer 
Länsstyrelsens beslut och rättelse inte heller sker trots upprepade påpekanden från 
nämnden är det nu aktuellt för Miljö- och byggnämnden att lyfta frågan om 
förbud för hästhållning på fastigheten . 

Skäl för beslut 
Beslutet är fatta med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ med hänvisning till 2 kap. 3 och 
6 §§ Miljöbalken samt 9 kap. 3 § miljöbalken och 36 § förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899). 

Bedömning  
Att hålla hästar på fastigheten  är inte lämpligt med tanke på den 
struktur området i dag har. Området utgörs av sammanhållen bebyggelse, avsedd 
för bostadsändamål till övervägande del. Någon annan djurhållning än rena 
sällskapsdjur är inte känt i området sedan åtminstone 20 år.  är 
förövrigt taxerad som bostadsfastighet och inte av en sådan storlek att tillräckliga 
skyddsavstånd till kringboende kan erhållas. Grannarnas problem samt ovilja till 
hästhållningen är väl dokumenterad. Sammantaget finner miljö- och 
byggnämnden att  inte är en bra plats att hålla hästar med 
hänvisning till tomtens storlek, avståndet till de närliggande grannfastigheterna 
samt den boendestruktur som finns inom området.  
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§ 72 forts 
Verksamheten kan inte bedrivas på ett sätt som de allmänna hänsynsreglerna 
föreskriver vad gäller möjligheterna att förebygga, hindra eller motverka att 
verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, 
enligt 2 kap. 3 § miljöbalken. Platsen är heller inte lämplig utifrån 2 kap. 6 § 
miljöbalken då den plats ska väljas som är lämplig med hänsyn till att ändamålet 
ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och 
miljön. 

Hållandet av hästar på fastigheten  medför en olägenhet som utgör en 
störning enligt 9 kap. 3 § miljöbalkens mening, det vill säga en störning som 
enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som 
inte är ringa eller helt tillfällig.  

Verksamhetsutövaren har inte städat hagar i den omfattning som länsstyrelsen 
föreskrivit, förvaringen av gödsel sker också i strid mot beslutet. Hästarna har 
vistats på fastigheten såväl 2014 som 2015 funnits på fastigheten efter det datum 
som länsstyrelsen beslutat. Under år 2014 har Verksamhetsutövaren etterlevt 
länsstyrelsens beslut först efter nämndens påpekande. Under 2015 har det närmast 
rört sig om en ovilja att följa beslutet. Husdjur och andra djur som hålls i 
fångenskap ska förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte 
uppkommer, 36 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
(1998:899). 

Miljö- och byggnämnden finner det sammantaget nödvändigt att meddela förbud, 
enligt 26 kap. 9 § miljöbalken, för häst hållning på fastigheten . 
Beslutet bör förenas med vite enligt 26 kap. 14 § miljöbalken. 

Information 
Detta beslut kan överklagas, se bilaga 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-09-07 

 

För kännedom 
 

Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 73 Heden 7:31, Kusöns vattentäkt; Provtagningsprogram för 
miljöfaktorer i vattenskyddsområde 
2013-776-422 

Beslut 
1. Tekniska förvaltningen föreläggs att vid provtagningarna i 

miljöprovtagningsprogrammet på Kusön även mäta grundvattennivåer i 
grundvattenrören. 

2. Tekniska förvaltningen föreläggs även att årligen lämna in en redovisning 
över de prover som har tagits. Redovisningen ska omfatta resultatet med 
kommentarer till enskilda provtagningar om så behövs samt analys av 
resultatet per provtagningsplats och av enskilda parametrar.  

På sikt ska även trender som omfattar alla år av resultat för parametrar ska 
redovisas. Redovisningen bör även ta ställning till om det finns skäl att 
revidera provtagningsprogrammet.  

Beskrivning av ärendet  
Under 2014 kontrollerade tekniska förvaltningen, på miljö- och byggnämndens 
initiativ, om grundvattnet på Kusön innehöll av kemiska bekämpningsmedel. 
Resultatet visade att ingen av de analyserade parametrarna kunde detekteras. 

2014-06-10, § 48, beslutade miljö- och byggnämnden att tekniska förvaltningen 
skulle lämna in ett förslag till program för provtagning av miljöfaktorerna i 
vattenskyddsområdet. Syftet är att få tillstånd en kontinuerlig övervakning av 
grundvattenkvalitet som är relevant för den markanvändning som förekommit och 
hur den kan utvecklas. 

2015-04-13 lämnade tekniska förvaltningen in sitt förslag till miljöprovtagnings-
program. Där finns kartläggning av markanvändningen, ur både nutida och 
historiskt perspektiv, en geohydrologisk kartläggning av vattentäkten och 
beskrivning av arbetet som lett fram till förslaget till miljöprovtagningsprogram. 

Grundvattennivåer 
Mätning av grundvattennivån vid provtagning kan ge viktig information om 
grundvattnets flödesriktning.  

Val av parametrar 
Kontrollprogrammet omfattar ett brett val av parametrar. Vissa justeringar har 
gjorts ifrån den första provtagningen, och det handlar främst om att proverna ska 
filtreras för att metallhalterna ska bli relevanta, samt en justering av frekvensen 
för provtagningen av vissa parametrar (bekämpningsmedel och organiska 
föreningar som alifater, aromater och PAHer) där man inte funnit några förhöjda 
halter. Ett analyspaket med klororganiska bekämpningsmedel har kunnat uteslutas 
helt, eftersom det inte finns någon ny källa som kan bidra till framtida spridning. 
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§ 73 forts 
Miljö- och byggnämnden bedömer att de parametrar som planeras att provtas i 
provtagningsprogrammet är relevanta. 

Val av provtagningspunkter 
Valet av provtagningspunkter representerar de stora grundvattenströmningarna 
som är kända. De speglar också olika typer av markanvändning, och valet av 
parametrar har anpassats till provtagningspunkten. 

Miljö- och byggnämnden bedömer att provtagningspunkterna är tillräckliga i 
dagsläget. 

Årlig redovisning 
För att provtagningarna ska leda till ökad kunskap om vattentäkten och 
grundvattnets kvalitet är det viktigt att resultatet av provtagningarna analyseras 
och sätts i sitt sammanhang.  

Miljö- och byggnämnden vill därför att resultatet bearbetas så att en årlig slutsats 
om grundvattnets kvalitet kan göras. På sikt ska även trender som omfattar alla år 
av resultat för parametrar ska redovisas.  

Vid den årliga redovisningen bör verksamhetsutövaren även ta ställning till om 
det finns skäl att revidera provtagningsprogrammet, eftersom nya kunskaper kan 
göra att vissa provtagningar behöver omvärderas. 

Lagrum 
Av 3 § Statens livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30 
följer bland annat att vid beredningen av dricksvatten ska sådana metoder 
användas som krävs för att säkerställa att det uppfyller kraven i dessa föreskrifter 
när det når användarna. Särskild hänsyn ska tas till beskaffenheten av det vatten 
som är avsett att efter beredning användas som dricksvatten (råvattnet) och risken 
för kvalitetsförändringar under distributionen. 

Enligt 2b § samma föreskrift ska den som producerar dricksvatten eller 
tillhandahåller det från en distributionsanläggning när det är nödvändigt för att 
uppfylla kraven i dessa föreskrifter, inrätta, genomföra och upprätthålla ett eller 
flera permanenta förfaranden grundade på HACCP-principerna i enlighet med 
artikel 5.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 
29 april 2004 om livsmedelshygien, se till att all dokumentation som beskriver de 
förfaranden som utarbetats enligt punkt 1 alltid är aktuell och bevara all annan 
dokumentation och alla andra journaler under lämplig tid. 
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§ 73 forts 
I 22 § livsmedelslagen (2006:804) anges att utöver vad som följer av de EG-
bestämmelser som kompletteras av lagen eller vad om särskilt anges i 18 § får en 
kontrollmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att 
lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-
bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelat med 
stöd av EG-bestämmelserna skall följas. 

Enligt 20 § livsmedelslagen (2006:804) har en kontrollmyndighet och ett 
kontrollorgan som anlitas i den offentliga kontrollen i den utsträckning det behövs 
bland annat rätt att få upplysningar och ta del av handlingar. 

Information 
Detta beslut kan överklagas, se bilaga. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-09-02 
Förslag till provtagningsprogram 

 

För kännedom 
Tekniska förvaltningen 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 74 Nytt namn på handelsområde vid södra infarten  
 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden godkänner namnförslaget Tegelbruket för 
handelsområdet vid södra infarten. 

Beskrivning av ärendet 
Företagarna i Boden har under våren och sommaren 2015 anordnat en 
namntävling för handelsområdet vid södra infarten till Boden. 

Privatpersoner har getts möjlighet att lämna in namnförslag. 

Förslagen har analyserats och diskuterats av representanter för handlarna på 
området och dessa har enats om att det nya namnet ska bli ”Tegelbruket”. 

Motiveringen är att namnet har en historisk koppling till området som många 
bodensare har vetskap om eftersom det har funnits ett tegelbruk där fram till 
1920-talet då verksamheten lades ned. 

 

För kännedom 
Företagarna i Boden 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 75 Revidering av riktlinjer för små avloppsanordningar 
2015-148-424 

Beslut 
1. Miljö- och byggnämnden beslutar med stöd av miljöbalken 9 kap. och 

förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet samt naturvårdsverkets 
allmänna råd (NFS 2006:7) om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten att 
anta reviderade riktlinjer för små avloppsanordningar i Bodens kommun.  

2. Riktlinjerna gäller från och med 1 oktober 2015.  

Beskrivning av ärendet 
Riktlinjer för små avloppsanläggningar i sin helhet antogs av miljö- och 
byggnämnden 2015-03-17, § 23. 

I arbetet med nuvarande riktlinjer har det framkommit att några mindre 
justeringar bör göras. 

Hög skyddsnivå bör gälla inom samtliga vattenskyddsområden i kommunen 
oavsett skyddszon. Enligt gällande riktlinjer bör normal skyddsnivå gälla inom 
tertiär skyddszon för Kusöns grundvattentäkt. 

I gällande riktlinjer framgår att hög skyddsnivå bör gälla inom 100 meter från 
vattendrag som enligt Vattenmyndighetens, Bottenvikens vattendistrikt, inte 
uppnår god ekologisk. Tillägg bör göras att det gäller ekologisk status med 
avseende på näringsämnen och/eller syrgasförhållanden, eftersom god ekologisk 
status i vissa fall inte uppnås med anledning av fysiska förändringar t.ex. 
vandringshinder och flottningsrensning, trots att vattenkvalitén med avseende på 
näringsämnen och syrgasförhållanden är god. 

Hög skyddsnivå bör gälla inom 100 meter från Luleälven eftersom Luleå 
kommun använder älven som huvudvattentäkt (Gäddvik vattentäkt) och  
Bodens kommun använder älven som reservvattentäkt (Pagla ytvattentäkt). 

Vad gäller slutna tankar så är de i regel inte ett långsiktigt hållbart alternativ om 
de ansluts till en konventionell vattentoalett. Vid användning av t.ex. 
vakuumtoaletter eller så kallade dubbelspolande toaletter, som båda har en 
snittförbrukning som är mindre än 1 liter per spolning, bör de dock kunna godtas, 
eftersom en sådan lösning i regel inte behöver tömmas oftare än en vanlig 
slamavskiljare. BDT-vatten (Bad-, Disk- och Tvättvatten) till sluten tank bör 
endast godtas om det är motiverat med hänsyn till människors hälsa och/eller 
miljön.  

Beslutsunderlag 
Förslag till revidering av riktlinjer för små avloppsanordningar 
___________________ 

För kännedom: Samhällsbyggnadskontoret 


	§ 59 Informationer
	§ 60 Redovisning av meddelanden och delgivningar
	§ 61 Redovisning av delegationsbeslut
	§ 62 SBK-rapport september
	§ 63 Delårsrapport januari-augusti 2015
	§ 64 Delårsredovisning enligt internkontrollplan 2015 för tillsyn och kontroll inom miljöbalkens, alkoholagens och livsmedelslagstiftningens områden 
	§ 65 Yttrande över förslag till skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkt i Brännberg
	§ 66 Yttrande över förslag till skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkt i Lakaträsk
	§ 67 Yttrande över förslag till skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkt i Skogså
	§ 68 Yttrande över förslag till skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkt i Storsand
	§ 69 Ymer 1 och 2, Byggsanktionsavgift för påbörjande av åtgärd innan startbesked meddelats
	§ 70 Svartbyn 6:195; Begäran om efterskänkning av tillsyn och avgift för hästhållning, Svalenström
	§ 71 Heden 8:4 och 8:6, Kusöns grundvattentäkt; Hästhållning inom sekundär skyddszon
	Beslut
	Beskrivning av ärendet
	Lagrum
	Bedömning/Motivering
	Information
	Beslutsunderlag

	§ 72 Heden 8:12; Förbud mot hästhållning, Sandström
	Beslut
	Beskrivning av ärendet
	Skäl för beslut
	Bedömning 
	Information
	Beslutsunderlag

	§ 73 Heden 7:31, Kusöns vattentäkt; Provtagningsprogram för miljöfaktorer i vattenskyddsområde
	Beslut
	Beskrivning av ärendet 
	Grundvattennivåer
	Val av parametrar
	Val av provtagningspunkter
	Årlig redovisning

	Lagrum
	Information
	Beslutsunderlag

	§ 74 Nytt namn på handelsområde vid södra infarten 
	Beslut
	Beskrivning av ärendet

	§ 75 Revidering av riktlinjer för små avloppsanordningar
	Beslut
	Beskrivning av ärendet
	Beslutsunderlag




