
 

 

Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 
1(18) 

Sammanträdesdatum 
2014-03-18 

 
 

  
 
Plats och tid KS-salen kl 13.15 – 16.45 

Beslutande Ledamöter 
Lars Nilsson (s) ordförande, Bo Hultin (m), Birgitta Rensfeldt (s),  
Helena Nordvall (m), Glenn Blom (s), Anders Granström (ns),  
Bo Engström (v), Lars Karlsson (fp), Inger Billenman (s) 

 Ersättare 
Björn Isaksson (s), Knut Larsson (m), Christer Gustafsson (s), 
Hans Nilsson (m), Kjell Larsson (kd), Elve Öhrvall (s) 

Övriga närvarande Lars Andersson, Holger  Hansson-Palo, Jan Lundberg,  
Helen Eriksson, Carola Fridh  och Britten Vikberg  

Justerare Lars Karlsson  

Justeringens plats och tid Miljö- och byggnämndens kansli 2014-03-25 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer 12-18  

 Britten Vikberg  

 Ordförande 
  

 Lars Nilsson   

 Justerare 
  

 Lars  Karlsson    
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag. 

Organ Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesdatum 2014-03-18 

Datum då anslaget sätts upp 2014-03-26 Datum då anslaget tas ned  2014-04-16  

Förvaringsplats för protokollet Miljö- och byggnämndens kansli  
 

Underskrift 
  

 Britten Vikberg  
 



 

Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 
2(18) 

Sammanträdesdatum 
2014-03-18 

 
        

  
 

 
Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur 
  

 

§  12   Meddelanden och delgivningar  

Beslut 
Meddelandena och delgivningarna läggs till handlingarna. 
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§ 13    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 ansökningar och avgivit yttranden inom följande verksamheter: 

Miljötillsyn 
Livsmedelskontroll 
Övriga yttranden och tillstånd  
Bygglov 
Kontrollplaner 

 

Delegationsbeslut ej med på listan. 

Vändträsk 1:34 – 2014-080-422. Yttrande till Generalläkaren över anmälan 
om vattenverksamhet vid byte av plåttrumma i rörbro över Hundsjöbäcken 
på Norrbergsvägen. 

Tegelbruket 1 – 2013-1098-449. Shell7-eleven. Beslut om avgift för kontroll 
av receptfria läkemedel. 

_________________________  
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§  14   SBK-rapport  
 

Beslut  
Rapporten läggs till handlingarna. 

 
Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat en förvaltningsrapport för februari 
2014. 

_____________________  
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§  15   Fastställande av kontrollplan för provtagning och    
           bedömning av badvattenkvalitet vid kommunens  
           strandbad 2014. 

Dnr 2014-140-441 

Beslut  
Miljö- och byggnämnden beslutar enligt 4 § punkt 4 Badvattenförordningen 
(2008:218) att fastställa kontrollplan för provtagning och bedömning av 
badvattenkvalitet vid Boden kommuns strandbad år 2014, enligt bilaga 1. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt badvattenförordningen (2008:218) ska kommunen identifiera de 
relevanta badvatten som finns inom kommunen, anteckna badvattnen i 
kommunala badvattenregister, fastställa kontrollplaner, ta prover samt 
bedöma vattnen så att badvattnen kan klassificeras och lämpliga åtgärder kan 
vidtas vid dålig kvalitet.  

En kontrollplan ska upprättas och fastställas årligen för varje badvatten. 
Kontrollplanen ska innehålla datum för planerade vattenprovtagningar för 
den kommande säsongen. Kontrollplanen ska rapporteras till Havs- och 
vattenmyndighetens datavärd. 

Skäl för beslutet 
Miljö- och byggnämnden fastställde 2013 års kontrollplan den 19 mars 2013  
§ 19. En liknande kontrollplan upprättas för år 2014.  

I Bodens kommun utgör Aldersjön ett badvatten enligt badvattendirektivet 
2006/7/EG (EU-bad). 
Miljö- och byggnämnden gör, med ledning av dels tidigare års provresultat, 
dels uppskattning av antalet badande vid respektive strandbad, den 
bedömningen att kontroller vid de 16 officiella strandbaden ska ske enligt 
följande: 

Tre prov per badsäsong tas på badvattnet i Aldersjön, Harads, Sörbyn, 
Vändträsk, Svartbjörnsbyn och Unbyn. 

Två prov per badsäsong tas på badvattnet i Degerbäcken, Gemträsk, 
Lakaträsk, Norriån, Rasmyran, Sandträsk, Svartlå, Södra Bredåker, Ubbyn 
samt Valvträsk. 

I samband med att Miljö- och byggnämnden genomför den årligt 
återkommande offentliga tillsynen enligt miljöbalken och 
badvattenförordningen vid strandbaden, tas också de prover som fastställts i 
kontrollplanen så länge som kommunen eller en kommunal nämnd är 
verksamhetsutövare. 
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Miljö- och byggnämnden är den som då också rapporterar provresultatet till 
Havs- och vattenmyndighetens datavärd. 

Tillväxtnämnden debiteras enligt taxa för provtagning av badvatten och för 
den årliga tillsynen av strandbad enligt miljöbalken. 

Kommunicering 
Tjänsteskrivelse och bilagd kontrollplan har delgetts Tillväxtförvaltningen 
för kommunicering. 

______________  

 

Bilaga 
1.  Kontrollplan för provtagning av Bodens kommuns strandbad, daterad 
2014-02-17 
 

Delges 
Tillväxtnämnden i Bodens kommun 
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§ 16  Heden 4:113, Trångfors förskola – mellangården.     
         Föreläggande vid vite att åtgärda brister i  
         livsmedelsverksamheten.  

Dnr 2014-018-465 

Beslut  
 
Miljö- och byggnämnden förelägger Utbildningsnämnden, Bodens kommun, 
961 86 BODEN med organisationsnummer 212000-2767, att på 
livsmedelverksamheten Trångfors förskola – mellangården på fastigheten 
HEDEN 4:113 senast den 1 juni 2014 åtgärda följande: 

• De slitna skåpluckorna och de trasiga bänkskivorna för att möjliggöra 
god livsmedelshygien. 

Föreläggandet förenas med vite om 10.000 kronor som utdöms om bristerna 
inte är åtgärdade senast den 1 juni 2014.  

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

Beskrivning av ärendet 
 
Tidigare inspektionsbesök 

 

 
Föreläggande 
Med anledning av brister om underhåll i livsmedelslokalen på Trångfors 
förskola bedömde Miljö- och byggnämnden det motiverat med ett 
föreläggande att åtgärda brister i livsmedelsverksamheten. Den 20 november 
2012 skrev nämnden ett föreläggande med dnr: 951-2012-465 att de slitna 
skåpluckorna och de trasiga bänkskivorna skulle åtgärdas.  
Inspektionsbesök år 2014 
Den 9 januari 2014 följde Miljö- och byggnämnden upp bland annat 
föreläggande med dnr: 951-2012-465. Vid inspektionsbesöket kunde det 
konstateras att verksamheten inte hade åtgärdat varken de slitna 
skåpluckorna eller de trasiga bänkskivorna. Från kontrollrapporten daterat 
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den 9 januari 2014 framgick att Miljö- och byggnämnden kan komma att 
förelägga verksamheten vid vite med anledning av de kvarstående bristerna 
om underhåll. Kontrollrapporten skickades tillsammans med ett 
delgivningskvitto.  

Skäl för beslut 
Miljö- och byggnämnden har vid inspektionsbesöket konstaterat att 
Utbildningsnämnden har brutit mot nämndens föreläggande om att åtgärda 
brister i livsmedelslokalen daterat den 20 november 2012. 

Därmed beslutar Miljö- och byggnämnden att förelägga 
Utbildningsnämnden med vite om 10 000 kronor som utdöms om bristerna 
inte är åtgärdade senast den 1juni 2014.  

Bedömning 
Beslutet grundar sig på följande: 

Bristerna i underhållet medför att rengöring inte kan ske på ett 
tillfredställande sätt. Material som är av obehandlat trä påverkar lättare av 
fukt vilket ökar riskerna för tillväxt av mikroorganismer som exempelvis 
bakterier och mögel. Livsmedelslokaler, inredning och utrustning ska vara 
täta, släta och lätta att rengöra. Detta kräver att all inredning och utrustning i 
livsmedelslokalen är i gott skick så att fara för att livsmedel förorenas inte 
uppkommer.  

Miljö- och byggnämnden har påtalat bristerna gällande underhåll vid ett 
flertal tillfällen och Utbildningsnämnden har ändå inte åtgärdad bristerna i 
lokalen. Med ovanstående bedömer Miljö- och byggnämnden det 
välmotiverat att meddela ett föreläggande.  

Lagrum 

• Europarlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2204 av den 29 
april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen och 
efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt 
bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd artikel 54 punkt 1 och 
2h. 
 

• Livsmedelslag (2006:804) 22 och 23 §§ 

• Europarlamentets och rådets förordning (EG) nr nr 178/2002 av den 
28 januari 2002 om allmänna principer och krav för 
livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller 
livsmedelssäkerhet kap II avsnitt 4 artikel 12 punkt 1 och 2, artikel 
17 punkt 1. 
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• Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 
29 april 2004 om livsmedelshygien kapitel II artikel 4 punkt 3a samt  

• bilaga II kapitel 1 punkt 2, a-d. 
 

Övrigt  
 
Miljö- och byggnämnden har informerat livsmedelsföretagaren i 
kontrollrapporten om att det kan komma bli aktuellt att vidta administrativa 
åtgärder pga. bristande efterlevnad av lagstiftningen med ett eventuellt 
föreläggande med vite.  
 
Livsmedelsföretagaren har skrivit på det medskickade delgivningskvittot och 
därmed bekräftat att underrättelse har skett. Detta innebär att 
Utbildningsnämnden har fått ta del av uppgifter som är av betydelse för 
ärendet. Utbildningsnämnden har därmed fått möjlighet att yttra sig över 
innehållet i kontrollrapporten. 
 
Något yttrande avseende kontrollrapporten har inte inkommit till Miljö- och 
byggnämnden.  
 
Bilagor 
Hur man överklagar  
 

______________  

 

Delges  
Utbildningsnämnden, Bodens kommun   
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§ 17  xxx– Störningar från järnvägstrafiken 
Dnr 2013-665-425 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att inte vidta några ytterligare åtgärder i 
ärendet och lägga det till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Xxx boende på fastigheten xx, klagar på störningar från tågtrafiken utanför 
sin fastighet.  

I huvudsak har xxx framfört följande. 
Avståndet mellan min tomt och banvallen är cirka tio meter, p.g.a. av bullret 
från järnvägen är det omöjligt att nyttja uteplatser och utemiljö, normala 
samtal kan inte föras. Även nattsömnen störs. En större björkridå som 
tidigare fanns mellan min fastighet och banvallen har tagits bort. Frånvaron 
av denna gör att bullret från de passerande tågen bättre och tydligare hörs in 
till mig. Samtidigt har denna trädridå delvis fungerat som ett insynsskydd 
och de passerande tågen lättare har passerat utan att jag har noterat dem. Det 
behövs ett bullerplank eller annat skydd så att ljudnivån tas ned. 

Trafikverkets yttrande 
Trafikverket, dåvarande Banverket, har 2002 utfört mätningar på fastigheten 
bl.a. avseende buller. Under 2004 har fastigheten erhållit bullerdämpande 
åtgärder i form av fönsterbyten. Under 2013 har Trafikverket utfört buller- 
beräkningar på fastigheten och funnit att den ekvivalenta ljudnivån ligger 
under de nivåer där Trafikverket vidtar bullerskyddade åtgärder i befintlig 
miljö. Den ekvivalenta ljudnivån (dygnsmedelvärde) för fastigheten är 
beräknad till 68 dB(A). Beräkning av bullernivåer är vald i stället för faktisk 
mätning då beräkning bedöms ge ett mer rättvisande resultat. Åtgärder för 
inomhusmiljö prioriteras före yttre åtgärder. 

I befintlig miljö, dvs. järnväg, väg eller bostäder som inte byggts eller byggts 
ut väsentligt sedan 1997, övervägs bullerskydds åtgärder då den ekvivalenta 
ljudnivån vid fasad överskrider 70 dB(A), och då det är ett kostnadseffektivt 
alternativ till andra åtgärder. Trafikverket menar att en bullerskyddsskärm 
inte utgör ett samhällsekonomiskt rimligt alternativ då detta skulle överstiga 
ett värde motsvarande 50 % av fastighetens värde.  

Enligt Tågplan 2013, baserad på tåg/vardagsmedeldygn, passerar 39,6 tåg, 
fördelat på 29,6 godståg och 10 passagerartåg. Maximal hastighet på banan 
har höjts. Detta gäller dock inte för godstågen som fortfarande har 100 km/h 
som maximal hastighet.  

Fällningen av träden har inte påverkat ljudnivån mer än marginellt då 
undersökningar visat att i tät gammal skog med tjocka stammar dämpades 
ljudet ca 1 dB(A) / m skog.  
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Trafikverket har idag inga planer på att avskaffa Hednoret som mötesstation. 

Inspektion på fastigheten 
Inspektion har skett på platsen den 21 januari 2014. 

Fastigheten  xxx ligger i direkt anslutning till järnvägsspåret vilket är beläget 
på fastigheten xxx och utgörs av dubbelspår. Spårområdet är del av f.d. 
Hednorets stationsområde. Stationen nyttjas idag endast som mötesplats för 
tåg, s.k. mötesstation. Fastigheterna är åtskiljda av ett lägre trådstängsel.  

Järnvägsspåren vilar på en banvall vilken ligger högre än huset och bildar en 
slänt ned mot staketet och xxx 

Vad gäller de buskar och träd som klaganden nämner i sin skrivelse 
konstateras vid inspektionen att: 

På spårfastigheten finns glesa buskar här och där längst med stängslet och 
banvallen. Buskarna är av varierande storlek och växer med varierande 
avstånd. I direkt anslutning till stängslet är buskvegetationen högre och 
närmare järnvägsspåret lägre. Några träd kan inte ses på xxx vid 
fastighetsgränsen, större buskar vid staketet, i jämnhöjd med verandan på xx 
förefaller kapade i toppen. Vidare upplevs vegetationen tätare längre bort 
utmed spårområdet, i riktning mot Boden Central. 

På xxx fastighet finns några träd och enstaka buskar dock inte direkt mellan 
bostadshuset och stängslet. Den växtlighet som finns bildar inte någon 
sammanhållen skärm mot spårområdet. Plank eller annan form av 
bullerskärm saknas på både xx och xx. Någon direkt bullerdämpning mellan 
järnvägen och bostadshuset finns inte.  

Tidigare klagomål gällande buller på fastigheten 
Järnvägsbuller på fastigheten xx har behandlats av miljö- och byggnämnden 
i januari 2005.  I delegationsbeslut från den 17 januari 2005 har beslutats att 
inte vidta ytterligare åtgärder i ärendet. Banverket, nuvarande Trafikverket 
gjorde då mätningar på fastigheten och utförde bullerdämpande åtgärder på 
fastigheten i form av fönsterbyten i sovrummen. Bedömningen var då att 
åtgärderna sänkte bullret inomhus till en nivå som hamnande under de 
aktuella gränsvärdena. 

Skäl för beslut 
Av de beräkningar som genomförts på xxx under 2013 är känt att den 
maximala ljudnivån vid fasaden är beräknad till 94 dB(A) och den 
ekvivalenta ljudnivån är beräknad till 68 dB(A).  

Enligt Trafikverkets tågplan 2013 passeras fastigheten av totalt 39,6 
tåg/vardagsmedeldygn. Trafiken är fördelad på 29,6 godståg och 10 
passagerartåg. Den maximala hastigheten på banan har höjts sedan 2002. För 
godståg gäller emellertid 100 km/h fortfarande som maximal hastighet. 
Passagerartågen står i detta fall för de högsta maximala ljudnivåerna. 
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Majoriteten av trafiken utgörs dock av godståg som inte har fått sin 
maximalla ljudnivå höjd trots hastighetsökningen.  

Såväl fastigheten som järnvägen är byggd före 1997, järnvägen är heller inte 
aktuell för någon form av infrastrukturell åtgärd. Såväl xxx bostad som 
järnvägen omfattas då av begreppet befintlig miljö och ska därmed prövas 
som sådan.  

Av miljööverdomstolens praxis framgår att för befintlig järnväg eller miljö 
ska fastigheter inte utsättas för bullernivåer från järnvägstrafik som 
överstiger 55 dB(A) maximalt inomhus nattetid mer än fem gånger per natt, 
kl. 22.00 – kl. 06.00 i de rum som kunde användas som sovrum, mål M3017-
04-04 m.fl.  

På fastigheten har redan tidigare vidtagits bullerdämpande åtgärder. Utifrån 
mätningarna som utfördes 2003 kunde konstateras att sovrummet på övre 
plan, som erhållit bullerdämpande åtgärder, hade en nivå som inte översteg 
riktvärdet på 55 dB(A). Efter likartade åtgärder för sovrummet på nedre plan 
bör motsvarande minskning erhållits även där. Det innebär därmed att de 
utrymmen som kan användas som sovrum ligger under den nivå som 
miljööverdomstolen fastlagt i sin praxis. 

Trafikverket, dåvarande Banverket, och Naturvårdsverket har tillsammans 
publicerat en policy för buller och vibrationer BVPO 724-001. Denna policy 
grundar sig på prop 1996/97:35, infrastruktur inriktning för framtida 
transporter. Propositionen är även utgångspunkt för miljööverdomstolens 
resonemang med en gräns på 55 dB(A) mer än fem gånger per natt. Även 
policyn nämner denna gräns.  

Vidare konstateras i rapporten att bullerskärmar bara kan bli aktuella i 
bebyggelsetäta områden. Som en grundprincip när det gäller val av 
åtgärdsnivå ska hänsyn tas till vad som är samhällsekonomiskt lönsamt. Som 
regel är tilläggsrutor och fönsterbyten det mest lönsamma. Vilket också 
utförts på fastigheten. 

Den ekvivalenta ljudnivån vid fasaden är beräknad till 68 dB(A). Den 
normala gränsen då skärmar övervägs är då den ekvivalenta ljudnivån 
överstiger  70 dB(A) vid fasad, och då endast om det är ett kostnadseffektivt 
alternativ. Utifrån Trafikverkets utredning skulle kostnaden för en 
bullerskärm överstiga 50 % av fastighetens värde. 

Miljö- och byggnämnden konstaterar att med hänsyn taget till uppgifter om 
hastighet, trafikmängd, buller och tidigare utförda bullerdämpande åtgärder 
förefaller det klart att fastigheten inomhus inte utsätts för buller som ligger 
över den nivå som fastställts i miljööverdomstolens praxis och i prop. 
1996/97:35. Nämnden finner heller inte att det skulle vara ekonomiskt 
motiverat att vidta ytterligare bullerdämpande åtgärder. 
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Det saknas därför skäl att förelägga Trafikverket att nu vidta ytterligare 
bullerdämpande åtgärder.  
 

___________________  
 
 

Delges 
 
xxxx, 961 46 Boden  
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§ 18  Yttrande över verksamhetsområde för avlopp på Kusön  
         och Kusån. 

Dnr 2013-966-424 

Beslut  
Miljö- och byggnämnden i Bodens kommun anser att ett verksamhetsområde 
för avlopp ska inrättas på Kusön och Kusån enligt paragraf 6 i Lagen om 
allmänna vattentjänster. 

Som skäl för sitt ställningstagande anser nämnden följande. 

1. I första hand är det mycket viktigt att kommunens huvudvattentäkt på 
Kusön måste få ett säkerställt skydd både på kort och lång sikt. 

2. Vid miljö- och byggnämndens inventeringar och inspektioner av 
fastigheternas enskilda avloppsanordningar på Kusön och Kusån 
under  2009 – 2011 har framkommit bland annat följande;  

2.1 Ute på Kusön finns totalt 75 bebyggda fastigheter och alla dessa 
fastigheter ligger inom skyddsområde för kommunens 
huvudvattentäkt, varför det är ett oeftergivligt krav att deras 
avloppsfråga är så säkrad att de inte medför någon risk för en 
försämrad vattenkvalitét. 

2.2 Inventeringarna och inspektionerna visade att nuvarande 
avloppsanläggningar har stora brister bland annat med otillräcklig 
rening av avloppsvattnet, vilket också visas av det stora antalet 
förelägganden som nämnden har lämnat med krav på åtgärder till 
förbättringar av avloppsanordningarna.  
 
- Av de 75 bebyggda fastigheterna på Kusön fick 51 fastigheter (ca 
70 %) förelägganden med krav på åtgärder av sina 
avloppsanordningar. 
 
- Av Kusåns fastigheter har inventeringar och inspektioner av 
avloppsanordningar gjorts på 48 fastigheter och 34 av dessa 
fastigheter fick också förelägganden med krav på åtgärder till 
förbättringar av avloppsanordningarna. 

2.3 Utsläpp av avloppsvatten sker direkt/indirekt i grundvatten och till de 
omkringliggande vattendragen Luleälven, Kusån och Gunnabäcken. 

2.4 Besvärliga jord- och markförhållandena med finkornigt material 
omöjliggör i flera fall godtagbar rening/infiltration av enskilt 
avloppsvatten. 
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2.5 Sammantaget medför också det stora antalet enskilda 
avloppsanordningar att de ökar risken för belastning och påverkan av 
grundvattnet. Detta gäller särskilt när grundvattnet ligger högt i de 
båda områdena. 

2.6 De enskilda fastigheternas lägen runt och vid vattenområdena 
(Luleälven, Kusån och Gunnabäcken) medför stora svårigheter för att 
få godtagbar rening av det enskilda avloppsvattnet. 

2.7 Stort antal fastigheter i båda områdena ligger i eller nära strandzonen 
till Luleälven och Kusån som ligger inom område för 500-års flöde i 
Luleälven. Inom detta område skall en särskild bedömning ske om 
lämpligheten för bebyggelse. Att inom detta område kunna godta 
enskilda avloppsanordningar medför svårigheter att få till stånd 
enskilda  markförlagda avloppsanordningar. 

2.8 Tendensen är också att permanent boendet ökar. De befintliga 
fastigheterna byggs ut och rustas upp för ett längre nyttjande för 
bostadsändamål. 

Sammanfattningsvis anser miljö- och byggnämnden att den stora betydelse 
som Kusöns vattentäkt har för Bodens kommun, det stora antalet fastigheter 
som är berörda, de bristfälliga enskilda avloppsanordningarna i området och 
de svåra geohydrologiska förhållandena ute på Kusön och Kusån fyller 
kraven i 6 paragrafen Lagen om allmänna vattentjänster, att med hänsyn till 
skyddet för människors hälsa och miljö också avloppsfrågorna behöver lösas 
i ett större sammanhang. Till stora delar har redan både Kusön och Kusån 
tillgång till kommunalt vatten. 

I den bifogade rapporten kan en sammanfattning ses av de genomförda 
avloppsundersökningarna/-inventeringarna på Kusön och Kusån.  

Beskrivning av ärendet 
Ett flertal fastighetsägare på Kusön och Kusån har lämnat en begäran om att 
inrätta ett kommunalt verksamhetsområde för deras avlopp enligt § 6 Lagen 
om allmänna vattentjänster. 

Med anledning av det önskar Länsstyrelsen miljö- och byggnämndens 
yttrande över denna begäran med motivering till fastighetsägarnas 
hemställan.  

Kortfattad sammanfattning av nämndens motivering 

A. Kusön 
1. Resultat från avloppsinventeringen 2009 
Genomförda inventeringar av vatten och avlopp under 2009. 

Under 2009 inspekterade nämnden alla bebyggda fastigheter på Kusön, 
sammanlagt 75 fastigheter. Merparten av de brister som framkom vid 
inspektionen var bristfällig slamavskiljning, utsläpp till diken och utsläpp ner 
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i grundvattnet. Av dessa 75 fastigheter har 51 st fått förelägganen med krav 
på åtgärder på sina avloppsanordningar.  

Ett stort antal av fastighetsägarna har varit i kontakt efter att de har erhållit 
förelägganden från nämnden om önskemål om kommunal avloppsanslutning. 
Som skäl har de fört fram att de redan har kommunalt vatten varför de 
känner att de borde ges möjlighet till kommunalt avlopp. Samtidigt anser de 
att deras möjligheter att på ett godtagbart sätt åtgärda bristerna är på flera 
ställen omöjliga att genomföra, för att de på ett godtagbart sätt ska kunna 
klara skyddet för kommunens huvudvattentäkt. Att kommunen borde med 
tanke på sin huvudvattentäkt också vara angelägna om att våra avlopp inte på 
något sätt belastar eller riskerar att förorena vattentäkten. 

2. Svårgenomsläppliga jordar 
Jordprovtagning visar att området består av fina jordar där den grövsta 
fraktionen var finsand (grovmo), vilket medför till begränsade möjligheter 
till infiltration av avloppsvatten. Eftersom dessa jordar inte är 
genomsläppliga medför dom stora svårigheter till naturlig infiltration, vilket 
också förstärks av höga grundvattennivåer. 
3. Högt grundvatten 
Grundvattennivån ligger högt inom flera områden (från ett par decimeter till 
en meter), detta gäller i synnerhet områden nära Luleälven där också de 
flesta fastigheterna finns. Hög grundvattennivå försvårar och i många fall 
omöjliggör anordnande av enskilda avloppsanordningar. 
 
4. Små och strandnära tomter 
Alla bebyggda tomter har placerats/lokaliserats i strandområden mot 
Luleälven. Vidare medför tomtstorlekar på drygt 1000 m2 svårigheter att på 
varje enskild fastighet ta hand om sitt avlopp på ett godtagbart sätt.  Varför 
gemensamhetsanläggningar är mer eller mindre ett krav. Sammantaget 
betyder det att tomtens storlek, närheten till Luleälven och hög 
grundvattennivå gör det i flera fall helt omöjligt att för varje enskild tomt 
själv lösa sin avloppsfråga. 
5. Kusöns vattentäkt – skyddsföreskrifter 
Historiskt när Kusön började bebyggas så uppfördes endast rena 
sommarstugor där behovet av vatten och avlopp i många fall löstes med 
Luleälven och medtaget dricksvatten. Utvecklingen har dock medfört att 
både byggnadernas storlek och nyttjandet ökat för att numera är det vanligt 
att det rena sommarstuge livet övergått till ett långvarigt fritidsboende och 
permanentboende. Detta visar sig bla att i princip alla fastigheter begärt att få 
tillgång till kommunalt vatten. Detta har också kommunen hjälpt till genom 
att alla som önskat få kommunalt vatten också har fått det. I dag är det 43 
fastigheter som har anslutet kommunalt vatten. 
Alla Kusöns fastigheter sammanlagt 94 ligger helt eller delvis inom det 
fastställda skyddsområdet för kommunens huvudvattentäkt på Kusön. Av 



 

Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 
17(18) 

Sammanträdesdatum 
2014-03-18 

 
        

  
 

 
Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur 
  

 

dem ligger 2 inom täktområdet och inom det primära skyddsområdet ligger 8 
fastigheter varav 5 är bebyggda fastigheter. 

6. Kusöns utveckling 
Allt sedan 50-talet som Kusön började bebyggas har området varit attraktivt 
för husbygge och fritidsboende. Utvecklingen till i dag att på Kusön finns 
det i dag ett 70-tal självständiga bostadsfastigheter varav 19 st nyttjas för 
permanentboende. Tendensen under de senaste åren är att fler och fler 
fritidsfastigheter blir permanentbostäder och samtidigt som de befintliga 
fastigheterna byggs till och utökas bla med ökade sanitära krav. 
Samtidigt har intressen lämnats till kommunen om att få skapa fler 
fastigheter för bostadsbyggande. 

Idag finns ett område avsatt i norra delen av ön med detaljplan för ett trettio 
tal fastigheter. 

Totalt har 32 bygglov getts sedan 2003. 

B. Kusån 
1. Resultat från avloppsinventeringen 2010-2011 
Genomförda inventeringar av vatten och avlopp under 2010-2011. 

Under 2010 inspekterades 9 fastigheter och sommaren 2011 inspekterades 
39 fastigheter, total 48 fastigheter som är inspekterade. Inspektionen 
inriktades i första hand på de fastigheter som har installerade vattentoaletter. 

 Vid inventeringen framkom att särskilt de äldsta bebyggda fastigheterna 
saknar slamavskiljning utan efter följande rening och med avledning vidare 
ut till vattendraget Gunnabäcken. 

 Av dessa 48 inspekterade fastigheter har 34 st fått förelägganen med krav på 
åtgärder på sina avloppsanordningar, (dvs 3 av 4 fastigheter). Många av 
bristerna ansågs så allvarliga att de skulle åtgärdas 2013-2014. 

Ett stort antal av fastighetsägarna har varit i kontakt efter att de har erhållit 
förelägganden från nämnden om önskemål om kommunal avloppsanslutning. 
Som skäl har de fört fram att de redan har kommunalt vatten varför de 
känner att de borde ges möjlighet också till kommunalt avlopp. Samtidigt 
anser flera att deras möjligheter på ett godtagbart sätt åtgärda bristerna är 
svåra att genomföra på ett godtagbart sätt bland annat pga närheten till 
Luleälven. 

 2. Svårgenomsläppliga jordar 
Området närmast Gunnabäcken och Luleälven täcks av marina sediment. 
Läget tyder på att jordtäcket är tjockt och består av avlagrad sediment 
övertäckt av nedsvallad silt (mo). Jortäckets karaktär av finkornig jord 
medför att infiltration av slamavskilt avloppsvatten försvåras och troligen 
omöjliggörs.  
3. Högt grundvatten 
Grundvattennivån kan antas ligga högre längs älven upp till vägen genom 
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Kusån (från ett par decimeter till en meter). Ovanför vägen antas att 
grundvattennivån ligger djupare. Hög grundvattennivå försvårar och i många 
fall omöjliggör anordnande av enskilda avloppsanordningar. 

4. Små och strandnära tomter 
Alla bebyggda tomter har placerats/lokaliserats i strandområden mot 
Luleälven. Vidare medför tomtstorlekar på drygt 1000 m2 svårigheter att på 
varje enskild fastighet ta hand om sitt avlopp på ett godtagbart sätt. Varför 
gemensamhetsanläggningar är mer eller mindre ett krav. Sammantaget 
betyder det att tomtens storlek, närheten till Luleälven och hög 
grundvattennivå gör det i flera fall helt omöjligt att för varje enskild tomt 
själv lösa sin avloppsfråga. 
5. Kusåns utveckling 
Kusån är en gammal jordbruksbygd och den ursprungliga bebyggelsen finns 
i huvudsak kring byavägen som leder genom Kusån. I och med att Kusån har 
blivit ett populärt område för fritidsbostäder har byggnationer skett närmare 
Luleälven och Kusån.  

På Kusån finns det idag totalt 38 permanent bostäder. 

Totalt har 45 bygglov getts sedan 1996. 

 

__________________  

 

Bilagor 
Rapport efter genomförda inventeringar av vatten och avlopp på Kusön och 
Kusån åren 2009-2011 
 
Delges 
Länsstyrelsen i Norrbottens län, 971 86 Luleå 
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