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§ 97 Informationer och rapporter 

 

Följande informationer och rapporter godkändes och lades till handlingarna. 

 Tekniska förvaltningen, VA-avd och representanter från Vatten & miljöbyrån 

informerar om utveckling av vattenanläggningen på Kusön.  

 

 Redovisning av luftmätning 2014/2015 (2014-1109-421) 

 

 Revisionsrapport; Miljö- och byggnämndens ansvarsutövande 2015  

(2015-1327-007) 

 

 Granskning detaljplan Boden 57:28 och 57:23 m.fl. Åbergsleden (KS 2015-496) 

 

 Rapportering över beslut tagna i Miljö- och byggnämnden 2013, enligt 

internkontrollplan 2015-2017 (2014-233-012) 
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§ 98 Sammanträdesplan 2016 
 

Beslut 

Sammanträdesplan för 2016 fastställs. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och byggnämndens sammanträdesplan för 2016 föreslås enligt nedan: 

Tisdagar  

kl 13.15 
Fasta ärenden 

2016-02-02 

(heldag) 

 Verksamhetsberättelse 2015 

 Behovsutredning och tillsynsplan miljö- och hälsoskydd 2016-2018 

 Behovsutredning och plan för livsmedelskontroll 2016-2018 

 Tillsynsplan för plan- och bygglagens verksamhetsområde 2016 

2016-03-15  Kontrollplan badvattenkvalitén 2016 

2016-04-26  Budgetförslag 2017-2019 

 Miljöstipendium 2016 

2016-06-21 

(heldag) 

 Information om Delårsrapport, april  

2016-09-13  Delårsredovisning för tillsyn miljöbalken & livsmedelskontrollen 2016 

 Delårsrapport, augusti 

2016-11-08  Verksamhetsplan 2017-2019 

 Ev. justering av taxor 

2016-12-13  Indexreglering timavgift miljö och livsmedel 2017 

 

 

För kännedom 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 99 Luftmätning i centrala Boden 2016 
2015-1192-421 

Beslut 

Luftmätningar genomförs enligt förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige har i den strategiska planen för 2016-2018 beslutat att det 

ska genomföras luftmätningar i centrala Boden.  

Luftmätningar kommer att genomföras under hela 2016 mellan stadshus A och B, 

på den låga byggnaden med adress Kungsgatan 24. 

Mätning av följande parametrar kommer att genomföras: 

 Veckovis mätning av partiklar PM10 

 Veckovis mätning av partiklar PM2,5 

 Veckovis mätning av kvävedioxid (NO2)  

 Veckovis mätning av bensen  

 

Mätning av bensen och kvävedioxid kommer att ske varannan vecka under totalt 

26 mätveckor med diffusionsprovtagare.  

 

Luftmätningar kommer även att genomföras på tre andra mätplatser i centrala 

Boden under perioden 2016-01-01—2016-04-30. 

 Garnisonsgatan/Lulevägen (Brottarnas hus) 

 Brogatan/Strandplan (Ungdomens hus) 

 Kungsgatan, i närhet av rondellen vid järnvägsstationen  

 Drottninggatan, i närhet av Rönnbäcks Kiosk och Gatukök 

Mätning av följande parametrar kommer att genomföras:   

 Veckovis mätning av kvävedioxid (NO2)  

 Veckovis mätning av bensen med diffusionsprovtagare 

 

Mätning av bensen och kvävedioxid sker varannan vecka under totalt åtta 

mätveckor med diffusionsprovtagare. 

 

Mätningarna kommer att genomföras i samverkan med IVL Svenska 

Miljöinstitutet. Total kostnad för planerad mätning är 152 900 kr exkl. moms 

enligt offert från IVL. 
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Forts § 99 

Bedömning 

Kungsgatan, mellan Hellgrensgatan och Kyrkgatan, är i stort sett endast trafikerad 

av den kommunala lokaltrafiken (gasdrivna) och ett antal bussar från 

Länstrafiken. Kyrkgatan har fått nedsatt hastighet till gångfart från korsningen 

Kyrkgatan/Kungsgatan och mot Bodån.    

Nämnden bedömer trots den förändrade trafiksituationen att den nuvarande 

mätplatsen kan användas även under den kommande mätperioden 2016, då 

mätplatsen ligger i stadens centrum.  

Mätning av kvävedioxider och VOC (bensen) kommer att genomföras med 

diffusionsprovtagare på tre andra platser i centrum. Mätningarna genomförs för 

att undersöka om en ny mätplats bör tas fram. 

De tre mätplatser som föreslås har valts eftersom trafikmängden är högre än vid 

nuvarande mätplats samt att det finns bebyggelse intill vägarna.  

Nämnden avser att under kommande år även genomföra mätningar på bly, 

kadmium, nickel, arsenik samt bens(a)pyren, kolmonoxid och ozon. Mätning av 

metallerna kommer att fördelas över ett antal år.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-12-01 

 

För genomförande 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 100 Indexuppräkning timavgift 2016 vid prövning och tillsyn, 
miljöbalken, livsmedelslagstiftningen m.fl. 
2015-1379-406 

Beslut 

För kalenderåret 2016 indexuppräknas timavgiften med 2,6 % vid tillämpning av 

taxor inom nämndens verksamhetsområden för prövning, tillsyn och kontroll.  

Timavgiften blir för tillämpning av taxor inom områden för: 

- miljöbalken, strålskyddslagen, tobakslagen, receptfria läkemedel, 

alkohollagen (folköl) 887 kronor per timme, 

- livsmedels- och foderlagstiftningen 1084 kronor per timme för planerad 

kontroll samt 928 kronor per timme för extra offentlig kontroll och för 

prövnings- och anmälningsärenden. 

Beskrivning av ärendet 

Timavgiften för 2015 fastställdes av kommunfullmäktige 2014-12-15 § 131. 

Kommunfullmäktige har överlåtit till miljö- och byggnämnden att själv besluta 

om höjningar i respektive taxa (avgifter samt handläggningskostnaden per timme) 

med den procentsats som anges för det innevarande kalenderåret i den version av 

Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som publiceras på Sveriges 

kommuner och Landstings (SKL):s hemsida i oktober. Utgångspunkt för 

indexuppräkningen är oktober 2014. 

 
Timavgift  

2015 

Nytt förslag 2016 

+ index 2,6 %  

Livsmedelskontroll    

Handläggningskostnad inkl resor 1057 1084 

Extra offentlig kontroll  905 928 

   

Miljöbalken + övriga 865 887 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-11-30 

 

För kännedom 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 101 Unbyn 14:12, Tekniska Förvaltningen, föreläggande med 
försiktighetsmått för Unbyns avloppsreningsverk 
2015-134-427 

Beslut 

Tekniska Förvaltningen föreläggs, med stöd av 2 kap Miljöbalk (1998:808), om 

följande försiktighetsmått för Unbyns avloppsreningsverk på fastigheten Unbyn 

14:12 

1. Avloppsreningsverket ska drivas i enlighet med anmälan daterat den 13 

december 2000 samt med de kompletteringar som inkom till nämnden den 28 

augusti 2015.  

2. Utgående behandlat avloppsvatten ska minst kontrolleras enligt följande: 

BOD-7  8 dygnsprov/år 

tot-P  8 dygnsprov/år 

COD  4 dygnsprov/år 

N-tot  8 dygnsprov/år 

3. Reningsanläggningen ska drivas så att högsta möjliga reningseffekt uppnås. 

Resthalterna i det behandlade avloppsvattnet får som riktvärde inte överstiga 

15 mg BOD7, 0,5 mg P-tot samt 70 mg COD per liter, beräknat som 

medelvärde per kalenderår.  

4. Vid överskridande av riktvärdena ska rapportering ske skyndsamt till miljö- 

och byggnämnden och verksamhetsutövaren ska lämna in förslag på åtgärder 

för att lösa problemet.  

5. Vid överskridande av riktvärdena ska verksamhetsutövaren vidta sådana 

åtgärder för att säkerställa att riktvärdena understigs.  

6. Avloppsanläggningen och tillhörande installationer ska fortlöpande 

underhållas och åtgärdas så att dels mängder regn- och grundvatten 

(tillskottvatten) minskas och dels att utsläpp av obehandlat eller otillräckligt 

renat avloppsvatten i möjligaste mån förhindras.  

7. Vid driftstörning, reparation och underhåll ska sådana åtgärder vidtas så att 

negativa effekter i recipienten eller omgivningen minimeras. Vidare ska 

nämnden underrättas utan fördröjning. 

8. Lagring av kemikalier och farligt avfall ska ske på tät, hårdgjord yta under 

tak. Flytande kemikalier och farligt avfall ska dessutom förvaras invallat. 

Invallningen ska inrymma den största behållarens volym samt 10 % av den 

samlade volymen av övriga behållare. 

9. Val och byte av fällningskemikalier ska anmälas till miljö- och byggnämnden. 
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Forts § 101 

10. Industriellt avloppsvatten får inte tillföras anläggningen i sådan mängd eller 

av sådan beskaffenhet att anläggningens funktion nedsätts eller olägenhet 

uppkommer i recipienten. 

11. Senast den 30 maj 2016 ska tekniska förvaltningen skicka in en åtgärdsplan 

med datum om vad som ska göras med utloppet till Lillån och när detta ska 

ske med hänsyn till den låga utspädningseffekten i recipienten och att 

avloppsvattnet koncentreras till samma område. Åtgärdsplanen ska baseras på 

utredningar som genomförts under 2015/2016. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska Förvaltningen har 2000-12-13 lämnat in en anmälan om miljöfarlig 

verksamhet för Unbyns avloppsanläggning. Miljö- och byggnämnden 

uppmärksammade 2015-02-23 att inget beslut med försiktighetsmått har lämnats.  

Tekniska förvaltningen har på begäran lämnat in en komplettering till sin tidigare 

anmälan. 

Bedömning 

Avloppsreningsverket har varit placerat på samma plats sedan det togs i bruk 

under 70-talet. Den aktuella platsen är den mest lämpliga med hänsyn till den 

verksamhet som bedrivs och de begränsade riskerna för människors hälsa och 

miljö som den medför.  

Miljö- och byggnämnden anser dock att utsläppspunkten i Lillån inte är det 

optimala med tanke på den bristande vattenkvalité som har konstaterats i Lillåns 

nedre del. Recipienten Lillån är ett stillastående vatten varför utspädningseffekten 

av avloppsvattnet blir liten. Vattnet i Lillån har även förmågan att stundtals rinna 

åt motsatt håll och inte mot Luleälv vilket medför att avloppsvattnet koncentreras 

och samlas i ett område.    

Utsläppshalterna för Unbyns avloppsreningsverk överskrids även under vissa 

månader vilket också kan ha en betydande effekt för bristande vattenkvalité i 

Lillån. 

Det är viktigt att vattnet från reningsverket inte orsakar skador eller störningar på 

vägen från anslutningspunkten till reningsverket, i slammet eller i recipienten. 

Nämnden bedömer att det finns anledning att valet av platsen för utsläpp av 

avloppsvatten bör ses över med tanke på det stillastående vattnet i Lillan. 

Tekniska förvaltningen måste säkerställa att vattenkvalitén i Lillån behålls på att 

adekvat sätt.  
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Forts § 101 

Miljö- och byggnämnden anser att tekniska förvaltningen senast den 30 maj 2016 

ska skicka in en åtgärdsplan med datum om vad som ska göras med utloppet till 

Lillån och när detta ska ske med hänsyn till den låga utspädningseffekten i 

recipienten och att avloppsvattnet koncentreras till samma område. Åtgärdsplanen 

ska baseras på utredningar som genomförts under 2015/2016. 

Miljö- och byggnämnden poängterar vikten av att analysresultaten från utgående 

avloppsvatten ger information om hur bra avloppsvattnet renas och även hur 

avloppsreningsverket fungerar. Om proverna inte tas på rätt sätt, t.ex. med för lågt 

intervall representerar detta inte utsläppshalterna för Unbyns reningsverk.  Det är 

viktigt att antalet prover/år sker enligt gällande föreskrifter. 

Miljö- och byggnämnden bedömer i övrigt att försiktighetsmåtten är nödvändiga 

för att skydda människors hälsa och miljö mot skada eller olägenhet.  

Information 

Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen i Norrbottens län, se bifogat 

informationsblad. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-12-01  

Yttrande från tekniska november 2015 

Komplettering från tekniska augusti 2015 

Anmälan december 2000 

 

 

För kännedom 
Tekniska förvaltningen 

Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 102 Xxxxx ; Föreläggande om uppstädning 
2013-832-451 

Beslut 

1. Xxxxxxxxxxxxx, föreläggs vid ett vite av 30 000 kronor att senast 2016-04-30 

forsla bort fordon och fordonsdetaljer, enligt underlag, från fastigheten xxxxx 

till auktoriserad bilskrot. 

2. Xxxxxxxxxxxxx, föreläggs vid ett vite av 1 000 kronor per fordon, att senast 

2016-05-10 lämna in kvitto från bilskroten på fordonen som har skrotats. 

Detta beslut är fattat med stöd av 26 kap. 9, 14 och 21 §§ Miljöbalken och med 

hänvisning till 2 kap. 3 § Miljöbalken. 

Beskrivning av ärendet 

Fastigheten xxxxx har vid inspektioner konstaterats vara hårt belastad med fordon 

och personbilar samt fordonsdetaljer och har så varit under flera års tid. Ärendet 

har varit för nämndens prövningar sedan år 2001 och i princip har ingenting hänt 

under alla dessa år. 

Uppstädning av fastigheten har inte skett trots tidigare föreläggande från miljö- 

och byggnämnden, dat. 2015-07-02, varför ett föreläggande vid vite bedöms vara 

nödvändigt. 

Vid de senaste inspektionerna i maj och november 2015 konstaterades att runt om 

garagebygganden på fastigheten står 28 fordon och personbilar i uttjänt skick, 

dessutom förvaras fordonsdetaljer av olika slag kring bygganden. Samtliga fordon 

och personbilar är enligt nämndens uppfattning i skrotmässigt skick, vissa till och 

med fordonsvrak varför miljö- och byggnämnden bedömer alla fordon som 

uttjänta. Vegetation som träd och sly har vuxit upp kring fordonen, vilket talar för 

att fordonen har funnits på samma plats under flera års tid, Xxxxxxxxxxxxx har 

själv medgivit att flera av fordonen har stått där sedan 70- och 80-talet. 

Bedömning/motivering 

Fastigheten har vid inspektioner konstaterats vara hårt belastad med fordon och 

personbilar samt fordonsdetaljer och har så varit under flera års tid. Samtliga 

fordon och personbilar är enligt nämndens uppfattning i skrotmässigt skick, vissa 

till och med fordonsvrak varför miljö- och byggnämnden bedömer alla fordon 

som uttjänta. Vegetation som träd och sly har vuxit upp kring fordonen, vilket 

talar för att fordonen har funnits på samma plats under flera års tid.  

Personuppgifter är borttagna 

med hänvisning till PuL 

(personuppgiftslagen) 
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Forts § 102 

Miljö- och byggnämnden bedömer att förvaringen av uttjänta fordon och 

personbilar samt fordonsdetaljer på xxxxxxx innebär en nedskräpning, då det är 

vanprydande och att allmänheten har tillträde och insyn till platsen som ligger 

mitt i samhället Gunnarsbyn.  

Uppställning av fordon i uttjänt skick och fordonsvrak medför dessutom en risk 

för förorening av mark och grundvatten. Att låta uttjänta fordon stå utomhus på 

mark under längre tider med sitt innehåll av farliga ämnen som mineraloljor och 

batterier är en miljöfara och kan inte godtas. Fordonen, personbilarna och 

fordonsdetaljerna ska därför tas om hand. 

Lagfaren ägare till fastigheten är xxxxxxx och det är han som ansvarar för 

uppstädningen. xxxxxx bör snarast genomföra en ordenlig uppstädning av 

fastigheten och inte använda den som förvaringsplats för fordon och personbilar i 

uttjänt skick samt fordonsdetaljer. 

Lagrum 

Enligt 15 kap. 30 § miljöbalken (1998:808) får ingen skräpa ned utomhus på en 

plats där allmänheten 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 

miljöbalkens 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. 

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. 

Information 

Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen i Norrbottens län, se bifogat 

informationsblad. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-12-08 med bilagor 

 

 

För genomförande: Xxxxxxxxxxxxx 

För kännedom: Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 103 Xxxxx; Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus och garage inom Kusöns grundvattentäkt 
2015-724 

Beslut 

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

Bygglovsavgiften tas ut i samband med beslut om inrättande av enskild 

avloppsanordning. 

Beskrivning av ärendet 

Xxxxxxx ansöker om bygglov för nybyggnad enbostadshus och garage på 

fastigheten xxxxx. 

Sökanden avser samtidigt att anlägga en enskild avloppsanordning i form av en 

sluten tank på 5 m
3
 för anslutning av WC. För omhändertagande av BDT-vatten 

avses att anlägga en 2-kammarbrunn med efterföljande rening i markbädd. Den 

föreslagna nybyggnaden samt avloppsanordningen ligger inom sekundär 

skyddszon för Kusöns grundvattentäkt. 

Sökanden är medveten om att avloppslösningen är tillfällig till dess att det är 

möjligt att ansluta sig till det kommunala nätet. 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser vilket innebär 

att berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig över ansökan. 

Yttranden 

Tekniska förvaltningen VA-avdelningen säger bl.a. i sitt yttrande, 2015-12-07, att 

kommunen kommer ansöka om ett utökat vattenuttag på Kusön. Tekniska 

förvaltningen har fått en preliminär bedömning gällande framtida skyddsområden 

på Kusön och fastigheten xxxxx kommer även fortsättningsvis att ligga inom 

sekundär skyddszon. 

VA- avdelningen tillstyrker ett beviljande av bygglov under förutsättning att 

skyddsföreskrifterna för vattentäkten följs och att allmän försiktighet efterlevs. 

Vidare framhäver tekniska förvaltningen att all etablering som sker på Kusön 

innebär anspråkstagande av mark som får kringeffekter. 

Länsstyrelsen i Norrbotten har den 12 oktober 2015 förelagt Bodens kommun att 

inrätta verksamhetsområde för spillvatten ute på Kusön och i Kusån. Detta 

medför att avloppslösningar uppförda efter detta datum inte kommer att ersättas 

ekonomiskt vid kommande inlösen. 

Personuppgifter är borttagna 

med hänvisning till PuL 

(personuppgiftslagen) 
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Forts § 103 

Sökanden har i ett yttrande angivit följande: ”Enligt Vattentjänstlagen 40§ skall 

huvudmannen betala en skälig ersättning till den enskilda anläggningens ägare vid 

inlösen av enskild avloppsanordning”.  

Bedömning/motivering 

All verksamhet som bedrivs inom ett vattenskyddsområde inklusive bebyggelse 

medför en förhöjd risk att förorena grundvattnet. För Kusöns grundvattentäkt 

finns fastställda skyddsföreskrifter för att skydda täkten från negativ påverkan. 

Alla som bedriver verksamhet inom området är skyldig att följa föreskrifterna. 

Med bakgrund av detta samt tekniska förvaltningens yttrande bedömer miljö- och 

byggnämnden att bygglov för föreslagen åtgärd kan beviljas. 

Information 

Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen i Norrbottens län, se bifogat 

informationsblad. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-12-08 

Ansökan 2015-10-29 

 

För kännedom 
xxxxxxxxx  

Tekniska förvaltningen 

Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 104 Boden 57:28, Åbergsleden; Nybyggnad av flerbostadshus  
2015-752 

Beslut 

Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL. 

Avsteg från 6 kap. 322 § Boverkets byggregler, BBR medges. 

Avgiften för bygglovet är 109 288 kronor inklusive utstakning (i enlighet med 

taxa fastställd av kommunfullmäktige). 

Beskrivning av ärendet 

Wf Bostäder I Boden AB ansöker om nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten 

Boden 57:28 inom Bodens kommun. Nybyggnaden ersätter tidigare nedbrunnen 

byggnad. 

Fastigheten omfattas av detaljplan 25-P93/93 laga kraft vunnen den 14 oktober 

1993. Planbestämmelse BSq VI = Bostäder och skola i högst 4 våningar. 

Värdefull miljö. Ändring av en byggnad får inte förvanska dess karaktär eller 

anpassning till omgivningen. Ny bebyggelse ska utformas med särskild hänsyn 

till omgivningens egenart.  

Bygglovansökan följer gällande detaljplan. 

Arbete pågår med att upprätta ny detaljplan för området. Ansökan om bygglov 

överensstämmer med det nya planförslaget samt det av Norrbottens museum 

upprättade antikvariska utlåtandet. Utlåtandet kommer att ligga till grund för 

vidare handläggning av ärendet. 

Projektet avviker från boverkets byggregler gällande att rum eller avskiljbara 

delar av rum där människor vistas mer än tillfälligt ska utformas och orienteras så 

att god tillgång till direkt dagsljus är möjligt (BBR 6:322 Dagsljus). 

Utformningen av byggnaden har gjorts med hänsyn till den omgivande 

bebyggelsen, det nya detaljplaneförslaget samt antikvariska utlåtandet. Detta 

medför att i vissa lägenheter kommer kök samt ett sovrum endast att få tillgång 

till indirekt dagsljus. Att utforma byggnaden så att alla rum får tillgång till direkt 

dagsljus skulle innebära en utvändig loftgång vilket inte är förenligt med 

utformningskraven. 

Enligt BBR 1:22 får byggnadsnämnden i enskilda fall medge mindre avvikelser 

från föreskrifterna. Förutsättningarna är att det finns särskilda skäl samt att 

projektet ändå kan antas bli tekniskt tillfredställande och att det inte finns någon 

avsevärd olägenhet från annan synpunkt. 

Miljö- och byggnämnden bedömer att det finns särskilda skäl att göra avsteg från 

BBR 6:322. 
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Forts § 104 

Ansökan om bygglov har granskats enligt 8 kap. PBL, med avseende på 

placering, lämplighet, yttre utformning och användning. 

Information 

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. 

Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen i Norrbottens län, se bifogat 

informationsblad. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-11-30 

Ansökan 2015-11-18 

 

För kännedom 
Wf Bostäder i Boden AB 

Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 105 Falken 12 och 13; Sandgatan, Tidsbegränsat bygglov för 
ändring av flerbostads-, bostads- samt uthus till 
anläggningsboende 
2015-750 

Beslut 

Med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL, avslås ansökan om bygglov. 

Avgiften för prövningen är 3 600 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige). 

Beskrivning av ärendet 

Väg och Städ I Boden AB ansöker om ändrad användning av flerbostadshus, 

bostadshus samt delar av uthus på fastigheten Falken 13 (Sandgatan 6) Falken 12 

(Sandgatan 4). Ändringen avser ombyggnad till anläggningsboende. 

Fastigheten omfattas av detaljplan 25-P93/106 laga kraft vunnen den 29 

november 1993. Planbestämmelse BII, fril, q = Friliggande bostäder i högst 2 

våningar. Ändring av byggnader får inte förvanska dess karaktär eller anpassning 

till omgivningen.  

Bygglovansökan avviker från gällande detaljplan genom att delar av 

uthusbyggnaden avses att byggas om för boende, detaljplanen anger att marken 

där uthuset är beläget inte är avsett för bostadsändamål. Användningen av 

flerbostadshuset samt bostadshuset som anläggningsboende strider mot 

detaljplanen då boendet närmast är att betrakta som hotellboende (tillfälligt 

boende). För att klara brandskyddskraven i bostadshusen kommer byggnaderna 

att förses med utrymningsvägar i form av spiraltrappor samt utvändig loftgång. 

Detta innebär en påverkan på planbestämmelsen ”Ändring av byggnader får inte 

förvanska dess karaktär eller anpassning till omgivningen”. Denna påverkan ska 

beaktas i lovprövningen. Med anledning av avvikelserna mot detaljplanen har 

berörda sakägare beretts möjlighet att yttra sig i ärendet. 

Fastighetsägarna till Falken 1, 3, 4 och Ormvråken 2 och 3 har lämnat in ett 

gemensamt yttrande. Brf Ormvåken som är beläget mitt emot Sandgatan 4 och 6 

har också lämnat in ett yttrande.  

Bedömning/motivering 

Miljö- och byggnämnden anser att ansökan om lov för ansökt åtgärd inte kan ges 

med följande motivering: 

Ansökan om bygglov strider mot planbestämmelsen bostäder då ändringen avser 

ett boende som är att betrakta som hotellverksamhet. Vidare avviker ansökan mot 

planen genom att delar av uthuset avses att tas i anspråk för boende.  
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Forts § 105 

Detaljplanen anger även att ”Ändring av byggnader får inte förvanska dess 

karaktär eller anpassning till omgivningen”. För att klara brandskyddskraven 

krävs att byggnaderna förses med utrymningsvägar i form av loftgång samt 

utvändiga trappor. Detta innebär en stor påverkan på byggnadernas karaktär. 

Sammantaget bedömer miljö- och byggnämnden att avvikelsen mot gällande plan 

inte är att betrakta som liten (PBL kap 9:31b §) varför ansökan avslås. 

Yrkanden 

Lars Nilsson (S) föreslår att bygglovet avslås. 

Ordföranden finner att miljö- och byggnämnden beslutar enligt Lars Nilssons (S) 

förslag. 

Information 

Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen i Norrbottens län, se bifogat 

informationsblad. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-12-15 

Ansökan 2015-11-16 

 

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

Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 106 Tekniska förvaltningen; Föreläggande om åtgärder dag- 
och spillvattenbelastningen till Bodträsket 
2014-956-431 

Beslut 

Tekniska förvaltningen föreläggs att: 

1. Undersöka och kartlägga utsläpp som sker till Bodträsket med avseende på 

volym (m3) och föroreningsinnehåll (mg/l) från respektive område (A-H) via 

kommunens dagvattenledningar, utlopp för diken och bräddningar av 

spillvatten. 

2. Undersökningen ska innehålla en redovisning med resultat där årlig belastning 

av föroreningar (kg) till Bodträsket för respektive utsläppspunkt framgår och 

bedömning hur belastningen påverkar vattenkvaliteten i Bodträsket.   

3. I redovisningen ska ingå vilka åtgärder som krävs och är nödvändiga för att 

säkerställa en tillfredsställande vattenkvalitet i Bodträsket.  

4. I redovisningen ska ingå planerade åtgärder samt tidplan och tidpunkt när 

åtgärderna ska vara genomförda. 

Skriftlig redovisning över ovan nämnda punkter ska vara miljö- och 

byggnämnden tillhanda senast den 30 april 2016. 

5. Tekniska förvaltningen föreläggs att lämna in åtgärdsplan för hur och i vilken 

omfattning underhåll av rännstensbrunnar och dagvattenledningar ska ske. 

Åtgärdsplanen ska vara miljö- och byggnämnden skriftligen tillhanda senast  

den 31 mars 2016. 

Beskrivning av ärendet 

Sjön Bodträsket är ett mycket känsligt vattendrag som på nästan alla sina sidor 

omges av centrumnära bostadsbebyggelse och annan service. Enligt detaljplan för 

del av Boden 48:14 m.fl, Kyrkläppen (KF-beslut 2012-12-17 § 141) finns ett 

område i södra delen av Bodträsket avsatt för ett friluftsbad. Provtagningar av den 

mikrobiologiska vattenkvaliteten i Bodträsket har under de senaste åren haft 

anmärkningar delvis på icke önskvärda förekomster av bakterier, under de senaste 

åren har sjön även visat tecken på algförekomst och övergödning.  

Idag saknas tillräcklig kunskap om vilka mängder dagvatten som leds till 

Bodträsket, vilka områden som avvattnas och vad dagvattnet innehåller för 

ämnen. Därför är det viktigt att ta reda på vilka belastningar sjön har, vad som 

leds till sjön och vilka åtgärder som måste vidtas för att belastningen och 

påverkan ska bli så liten som möjligt. 
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Forts § 106 

Miljö- och byggnämnden förelade tekniska förvaltningen, 2014-09-09 § 59, om 

åtgärder att undersöka dag- och spillvattenbelastningen till Bodträsket. Tekniska 

förvaltningen/VA-avdelningen har den 16 november 2015 lämnat in en skriftlig 

redovisning av utredning rörande dagvatten till Bodträsket. Miljö- och 

byggnämnden anser att flera av de uppgifter som enligt föreläggande skulle 

redovisas till nämnden inte framgår av den redovisning som VA-avdelningen har 

lämnat in.  

Miljö- och byggnämnden anser att undersökningen vad gäller utsläpp till 

Bodträsket bör kompletteras/förtydligas med avseende på volym (m3) och 

föroreningsinnehåll (mg/l) från respektive område (A-H) via kommunens 

dagvattenledningar, utlopp för diken och bräddningar av spillvatten.  

Redovisningen av undersökningen ska omfatta resultat där årlig belastning av 

föroreningar (kg) till Bodträsket för respektive utsläppspunkt framgår och 

bedömning hur belastningen påverkar vattenkvaliteten i Bodträsket. I enlighet 

med tidigare föreläggande ska även vilka åtgärder som krävs och är nödvändiga 

för att säkerställa en tillfredsställande vattenkvalitet i Bodträsket ingå, likväl som 

planerade åtgärder samt tidplan och tidpunkt när åtgärderna ska vara genomförda. 

Som ett första steg till att genomföra åtgärder för att minska belastningen anser 

miljö- och byggnämnden även att tekniska förvaltningen ska lämna in en 

åtgärdsplan för hur och i vilken omfattning underhåll av rännstensbrunnar och 

dagvattenledningar ska ske. 

Lagrum 

Beslutet är lämnat med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) och med 

hänvisning till 2 kapitlet 1, 2, 3, 5 och 6 §§ och 9 kap. 7 § samma lag. 

Nämnden får vidare enligt 26 kap. miljöbalken förelägga den som bedriver 

verksamhet eller vidtar åtgärder att lämna upplysningar och göra undersökningar 

som behövs och krävs för tillsynen; 21-22 §§. 

Information 

Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen i Norrbottens län, se bifogat 

informationsblad. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-12-02 

Redovisning från tekniska 2015-11-13 

 

För genomförande: Tekniska förvaltningen 

För kännedom: Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 107 Sländan 10, Soldatgatan, bygglov för ändring användning 
av kontorsbyggnad till anläggningsboende 
2015-780 

Beslut 

Med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL, beviljas bygglov för ändrad 

användning av kontor till anläggningsboende. 

Avgiften för bygglovet är 26 988 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige). 

Beskrivning av ärendet 

Stiftelsen Bodenbo ansöker om ändrad användning av kontor till 

anläggningsboende på fastigheten Sländan 10 (Soldatgatan 16). Ändringen avser 

ombyggnad till boende för ensamkommande flyktingbarn. 

Fastigheten omfattas av detaljplan 2582-P08/9 laga kraft vunnen den 27 mars 

2008. Planbestämmelse K1, II fl = Kontor i högst 2 våningar. Överbyggnadens 

fasader ska utformas med materiel och färg som så långt som möjligt anpassas till 

den omgivande bebyggelsens karaktär. Högsta totalhöjd är 9,2 m. 

Bygglovansökan följer gällande detaljplan. 

Ansökan om bygglov har granskats enligt 8 kap. PBL, med avseende på 

placering, lämplighet och användning. 

Bedömning/motivering 

Detaljplanen anger K = Kontor som planbestämmelse. I begreppet kontor 

inräknas vanlig kontorsverksamhet, hotell, konferenslokaler och liknande 

personaltät verksamhet med liten varuhantering. Det anläggningsboende som 

ansökan avser är att likställa med hotell eller vandrarhem vilket är tillåtet enligt 

planen. 

Plan och bygglagen 9 kap. 30 § anger att bygglov ska ges för en åtgärd som 

överensstämmer med detaljplanen. 

Med anledning av ovanstående bedömer miljö- och byggnämnden bygglov ska 

beviljas. 

Tekniskt samråd/startbesked 

Innan åtgärden får påbörjas ska startbesked utfärdas av miljö- och byggnämnden 

(10 kap. 3 § PBL). Innan ett startbesked kan lämnas ska ett tekniskt samråd hållas 

(10 kap. 14 § PBL). 

Miljö- och byggnämnden skickar en skriftlig kallelse till tekniskt samråd. 
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Forts § 107 

Vid samrådet ska upprättad kontrollplan fastställas, tidpunkt för utstakning 

bestämmas, behov av arbetsplatsbesök avgöras tillika eventuellt 

kompletteringsbehov av handlingar. Vidare ska det fastställas vilka handlingar 

som ska inlämnas till miljö- och byggnämnden för att ett slutbesked ska kunna 

lämnas. 

Påbörjas åtgärden innan ett startbesked har lämnats utgår en sanktionsavgift enligt 

plan- och byggförordningen (9 kap. 20 § PBF). 

Slutsamråd/Slutbesked 

När åtgärden slutförts ska miljö- och byggnämnden utfärda ett slutbesked enligt 

10 kap. 4 § PBL. Innan detta kan ske ska nödvändiga handlingar inlämnas till 

miljö- och byggnämnden och ett slutsamråd ska hållas på plats (10 kap. 30 och 34 

§§ PBL). 

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. 

Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen i Norrbottens län, se bifogat 

informationsblad. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-12-10 

Ansökan 2015-12-09 

 

För kännedom 
Stiftelsen Bodenbo, Parkgatan 34, 961 67 Boden 

Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 108 SBK-rapport december 

Beslut 

SBK-rapporten läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret har upprättat en rapport för december.  

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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§ 109 Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 

Redovisade delegationsbeslut för perioden 2015-11-01—2015-12-04 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 

 

Delegationsbeslut utanför listan 

  

 Begäran om intyg/certifikat, Salong Saxarna, Solana Center (2015-1158-444) 

 Begäran om intyg/certifikat Strands Fysiocenter (2015-1155-444) 
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§ 110 Redovisning av meddelanden och delgivningar 

Beslut 

Redovisade meddelanden och delgivningar läggs till handlingarna. 

 


