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Plats och tid  KS-salen kl. 13.15 – 15.40 
  
Beslutande Lars Nilsson (s), ordförande, Bo Hultin (m), Birgitta Rensfeldt (s), 

Helena Nordvall (m), Elve Öhrvall (s), Anders Granström (ns), 
Staffan Hansson (v), Lars Karlsson (fp), Inger Billenman (s) 

Ersättare Björn Isaksson (s), Knut Larsson (m), Bo Engström (v),  
Kjell Larsson (kd) 

Övriga Lars Andersson, Holger Hansson-Palo, Anders Pettersson och Britten 
Vikberg  

Utses att justera Anders Granström  
 
Justeringens plats och tid Miljö- och byggnämndens kansli 2013-05-16 
    

 Underskrifter Sekreterare 
Britten Vikberg 

§§ 27-37 

     
   Ordförande 
Lars Nilsson 

 

     
  Justerare 
Anders Granström 

  

BEVIS 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 27 Meddelanden och delgivningar 
  

Beslut  

Meddelandena och delgivningarna läggs till handlingarna.  

Beskrivning av ärendet 

1.   Kallelse från lantmäteriet ang fastighetsreglering för slopande av järnvägs- 
      överfarten mellan Sävast och Nordanträskvägen 
2.   Alträsk 5:5 och 5:25 - Dnr 2012-240. Anteckningar efter inspektion av inrättan- 
      de av avloppsanordning och anmälan om olovligt byggande i strandzon/HOHA 
3.   Dnr 2013-47-469. Minnesanteckningar efter möte 1/2013 med vattengruppen 
4.   Dnr 2013-47-469. Minnesanteckningar efter möte 2/2013 med vattengruppen 
5.   Dnr 2013-008-449. Länsstyrelsens beslut om tillsyn enligt tobakslagen, kom- 
      munen följer lagstiftningen 
6.   Harads 9:135 – 2013-49-427. Anteckningar efter möte med klagande över  
      verksamheten på Harads närvärmecentral/AMAL 
7.   xxx – Dnr 2012-211. xxxx överklagande av länsstyrelsens beslut till 
      mark- och miljödomstolen. 
8.   xxx Dnr 2012-240. Åtalsanmälan över olovligt byggande och anordnan- 
      de av avlopp översänt till Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål/ANPE 
9.   xxx – Dnr 2012-259. xxx överklagan av länsstyrelsens beslut  
      om upphävande av tillfälligt bygglov översänt till Regeringen 
10. xxx – L 2006-113. Skrivelse från xxxx ang föreläggande att inte  
      använda byggnad som bostad – skrivelsen översänd till Försvarsmakten f k 
11. Almen 3 – Dnr 2010-296-453. Anteckningar efter inspektion om nedskräpning  
      hos Sundqvist Rör AB/HOHA 
12. Vittjärv 2:101 – 2013-058-424. Uppgifter översänt till polisen om Vittjärvs av- 
      loppspumpstation P67/HOHA 
13. xxxx – Dnr 2012-211. Föreläggande att svara Mark- och miljödomstolen  
      på xxxx överklagande av länsstyrelsens beslut  
14. Torpgärdan 15:21 – Dnr 2013-224.427. Anteckningar efter genomgång av  
      verksamheten 2009-2012 på Statoils drivmedelsanläggning/HOHA 
15. xxxx – Dnr 2012-211 – Svar till mark- och miljödomstolen ang bygg- 
      sanktionsavgift/ANPE 
16. Boden 5:53 – Dnr 2013-220-424. Inspektion av området kring avloppspump- 
      station på Killingholmen –P27/HOHA 
17. xxxx – Dnr 2012-240 – Åklagarmyndigheten lägger ner förundersökning- 
      en ang olovligt byggande  
18. KF:s § 42 – Lars-Olof Nygårds avsägelse av uppdrag som ledamot i MBN och  
      till ersättare väljs Björn Isaksson 
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§ 27  
19. KF:s § 32 – Tilläggsbudget 2013, investeringar  
20. KF:s § 33 – Över-och underskottsfond i bokslut 2012. 
21. KF:s § 35 – Årsredovisning 2012 
22. kommunrevisorernas årliga ansvarsprövning  
23. Svartbjörsbyn 10:19  Dnr 2012-601- Trafikverket överklagar MBN:s beslut av 
      föreläggande om kartläggning och inventering av mark på fd Vägförvaltning- 
      ens tomt 
24. Harads 15:11 – Dnr 2013-299-427 – Inspektion av majbrasa efter inkommet  
      klagomål/SAKA 
25. xxxx – Dnr 2013-253-465 – Slutlig rapport efter misstänkt matför- 
      giftning/SAKA 
26. Boden 57:45 – Dnr 2013-340. Anteckningar efter inspektion av nedskräpat om-
      råde kring Kanslihusvägen/HOHA 
27. Tegelbruket 4 –Dnr 2013-297. Anteckningar efter inspektion av nedskräpad  
      bakgård på ICA-Kvantum/HOHA 
28. xxxx – Dnr 2013-331. Anteckningar efter inspektion om nedskräp- 
      ning intill by xx och xxx/HOHA 
29. Delegatförteckning 2013-04-23. 
______________  
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På grund av reglerna i Person-
uppgiftslagen (PUL) publiceras 
inte delegationslistan på internet. 
Vid intresse att ta del av innehål-
let hänvisas till samhällsbygg-
nadskontoret, plan 5, stadshuset.

§ 28 Delegationsbeslut  
  

Beslut  

Delegationsbesluten läggs till handlingarna.  

Beskrivning av ärendet 

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

Miljötillsyn 
Livsmedelskontroll 
Övriga yttranden och tillstånd  
Bygglov 
Kontrollplaner 
 

Delegationsbeslut ej med på listan  

Dnr 2013-013-454 – Rapport gällande insamlat farligt avfall från kommunens tand-
kliniker 2012 översänt till Sweden Recycling AB/STJO 

Boden 57:36 – Dnr 2013-10-465 – Sangkarat AB. Beslut om avgift för extra offent-
lig kontroll/SAKA 

_________________ 
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§ 29 Delårsbokslut 
  

Beslut  

Delårsrapporten översänds till ekonomikontoret.  

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret har upprättat en delårsrapport för januari-april 2013. 
Bilaga. 

_____________ 

Delgivning  

Ekonomikontoret  
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§ 30 Information – Budgetförslag 2014-2016 
  

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Redovisning av budgetförslag taget på delegation av ordföranden 2013-04-16. 

_____________  
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§ 31  
SBK-rapport 

  

Beslut 

Rapporten läggs till handlingarna.  

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret har upprättat en rapport för april 2013. 

 

______________  

 



Miljö- och byggnämnden  Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2013-05-07 

Sid 

8 (15) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

MBN 2013-044 

§ 32 Svartbyn 1:128, del av Södra Bränslan: Detaljplan  
  

Beslut  

Redovisningen läggs till handlingarna.  

Beskrivning av ärendet 

Redovisning av samhällsbyggnadskontoret 2013-03 upprättade förslag till detalj-
plan för del av Svartbyn 1:128,  Södra Bränslan. 

Planförslaget syftar till att möjliggöra utbyggnad av hästgårdar inom Södra Bräns-
lan. 

Samrådshandlingarna har varit utställda för synpunkter fr o m 2013-03-18 t o m 
2013-04-14. 

___________  

Delgivning 

Samhällsbyggnadskontoret 
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Dnr 347-2009, 420-2010 

§ 33 Försvarets miljöprövning - Skjutfälten 
  

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna.  

Beskrivning av ärendet 

Information av Holger Hansson-Palo av Länsstyrelsens beslut 2013-04-11 om För-
svarets verksamhet vid  Bodens södra skjutfält och Kusträsk skjutfält.  
 
 
____________  
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Dnr 2012-528-449 

§ 34 Riktlinjer för musikljud, uteserveringar, konserter och eve-
nemang utomhus inom Bodens kommun 

  

Beslut  

Miljö- och byggnämnden beslutar anta de nya reviderade riktlinjerna daterade 
2013-05-07. 

Riktlinjerna antagna av miljö- och byggnämnden 2012-06-12 § 45 upphävs. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och byggnämnden har tagit fram reviderade riktlinjer för musikljud, uteser-
veringar, konserter och evenemang utomhus inom Bodens kommun. 
 
Syftet med de aktuella riktlinjerna är primärt att skapa en samlad bedömningsgrund 
till stöd för Miljö- och byggnämndens arbete. Målet i detta sammanhang är att mi-
nimera riskerna för att olägenheter ska uppstå i samband med uteserveringar, kon-
serter och liknande evenemang utomhus. 

Skäl för beslut 

Miljö- och byggnämnden gör bedömningen att antagandet av riktlinjerna kommer 
att underlätta för de kommunala nämnderna vid hantering av inkomna klagomål, 
vid yttranden, tillståndsärenden och remisser, samt inte minst vara till stöd i Miljö- 
och byggnämndens operativa tillsynsarbete.  
 

Bakgrund 

Enligt Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2005:6) om buller inomhus bör ett 
riktvärde på 25 dBA ekvivalent ljudnivå tillämpas i bostäder för att bedöma om ljud 
från musikanläggningar orsakar olägenhet för människors hälsa. För annat ljud, 
som då också innefattar exempelvis buller från verksamhetens gäster i och utanför 
lokalen, är riktvärdet 30 dBA ekvivalent ljudnivå enligt samma råd. 
 
Miljö- och byggnämnden bedömer att en bostad med normal fasad kan antas redu-
cera bullernivån med 25-30 dBA. För att förebygga att musikljud från en verksam-
het överskrider Socialstyrelsens riktvärde på 25 dBA ekvivalent ljudnivå i bostäder 
ska ljudnivån från verksamhetens musik samt ljud från gästerna därför inte 
överskrida 55 dBA ekvivalent vid bostadsfasaden under pågående verksamhet. 

 
Vid eventuella klagomål på verksamheter, som inte bedöms som tillfälliga, och vid 
yttranden över tillstånd om uteserveringar, konserter och evenemang utomhus 
kommer miljö- och byggnämnden att tillämpa föreliggande riktlinjer. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 34  

Miljö och byggnämnden kan förelägga en verksamhet om egenkontroll för att för-
säkra att riktvärdet vid närmsta bostadsfasad inte överskrids.  

 

 

Bilaga:  

Riktlinjer för musikljud, uteserveringar, konserter och evenemang utomhus inom 
Bodens kommun. 

_______________  

Delgivning 

Tekniska förvaltningen 
Polisen  
Tillväxtförvaltningen  
Kommunjuristerna 









Miljö- och byggnämnden  Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2013-05-07 

Sid 

12 (15) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

Dnr 296, 297, 298, 299 - 2012 

§ 35 Havsträsk 1:42 – 1:45: Byggsanktionsavgift för påbörjande 
av åtgärd innan starbesked meddelats för nybyggnad av 
fritidshus. 

  

Beslut  

 
Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen, PBL, påförs Sture Nordmark AB, Verk-
stadsvägen 8, 961 68 Boden en byggsanktionsavgift på 89 000 kronor  
(4 × 22 250) i enlighet med 9 kap. 20 § punkt 1, plan- och byggförordningen, PBF.  
 
Avgiften ska betalas till Bodens kommun inom två månader efter det att beslutet delgetts 
den avgiftsskyldige. En faktura kommer att skickas ut separat.  
 
 

ÄRENDE 
Sture Nordmark AB, Verkstadsvägen 8, 961 68 Boden har innan tekniskt samråd genom-
förts och startbesked meddelats påbörjat nybyggnation av 4 st. fritidshus på fastigheterna 
Havsträsk 1:42 – 1:45 i Bodens kommun. 
 

Byggnadsyta per byggnad = 82 m2 
Sanktionsarean per byggnad = 67 m2   ( 82 – 15 m2 )  
 
 
BESTÄMMELSER 
Plan- och bygglagen, PBL 10 kap. 3 § anger att en åtgärd inte får påbörjas innan byggnads-
nämnden har gett ett startbesked om åtgärden kräver bygglov. 
 
Enligt 11 kap. 51 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut om någon bryter 
mot en bestämmelse i 8-10 kap. i samma lagstiftning. 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.  
 
PLATSBESÖK/BEDÖMNING 
Vid besök på platsen den 13 mars konstaterade representanter från miljö- och byggnämn-
den att byggnationerna påbörjats, både i form av gjutna betongplattor och resning av bygg-
nadens stomme. Fotografier enligt bilaga. 
 
I beslut om bygglov daterat 2013-01-18 anges att: 
 
Åtgärden inte får påbörjas innan ett startbesked har utfärdats av miljö- och byggnämn-
den(10 kap. 3 § 1PBL). 
 
Innan ett startbesked kan lämnas ska ett tekniskt samråd hållas (10 kap. 14 § PBL) 
 
I beslutet anges vidare att byggherren i god tid innan arbetet beräknas påbörjas ska ta kon-
takt med miljö- och byggnämnden för fastställande av tidpunkt för det tekniska samrådet. 
Någon sådan kontakt har sökanden inte tagit.                 
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§ 35  
Miljö- och byggnämnden bedömer att en byggsanktionsavgift på 22 250  kronor  
(0,5 prisbasbelopp ) ska tas ut per fastighet med anledning av att dessa 4 byggprojekt star-
tats upp innan tekniskt samråd genomförts och startbesked meddelats. 
 
UPPLYSNINGAR 
 
Detta beslut kan överklagas, se bifogade anvisningar. 
 
 
Bilaga: Fotografier från platsbesök 
 
 
___________________  
 
Delgivning  
 
Sture Nordmark AB, Verkstadsvägen 8, 961 68 Boden  
 

 
 

Knut Larsson (m) har en avvikande uppfattning och är personligen emot sanktions-
avgifter. 
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Dnr 2013-080 

§ 36 Södra Bränslanområdet, Hästbyn: Förslag till väg-
namn/adressområdesnamn 

  

Beslut 

Miljö- och byggnämnden godkänner vägnamnet Hästbyvägen.  

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag på vägnamn/adressområdes- 
namn för bilväg till det nya området för hästgårdar. Det nya områdets namn är 
Hästbyn och ligger söder om bränslanområdet. Det är en del av nuvarande  
Lorvenområdet. 
Infarten blir från Torpgärdsleden där skyltning av den nya vägen kommer att ske.   

Förlag till nytt vägnamn/adressområdesnamn är Hästbyvägen. 

___________ 

 

För genomförande  

Samhällsbyggnadskontoret  
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Dnr  2013-308-427 

§ 37 Svar på motionen ”Att Bodens kommun tar ställning mot 
det planerade kärnkraftsbygget i Bottenviken 

  

Beslut  

Miljö- och byggnämnden avstår från yttrande eftersom planerna avser en byggna-
tion som ligger utanför Bodens kommun och inte ligger inom nämndens tillsynsom-
råde. 

Beskrivning av ärendet 

Miljöpartiet de gröna i Boden har lämnat in en motion enligt följande. 

”Att Bodens kommun som Kalix, Piteå och Överkalix tidigare gjort, säga nej till 
detta planerade kärnkraftsbygge.” Bilaga. 

Kommunledningsförvaltningen har översänt motionen till miljö- och byggnämnden 
för yttrande. 

Skäl för beslutet 

Allmänt om kärnkraften och kärnkraftverk 

Kärnkraft är i sig ingen förnyelsebar energiform och lämnar också miljöskulder till 
kommande generationer. Utbyggnad av kärnkraft är med dagens kunskap inte i linje 
med en hållbar utveckling vare sig här eller på någon annan plats. 

 
I dag finns kärnkraftverk förutom det som planeras i Pyhäjoki även i Murmanskom-
rådet. 

 
Bedömning 

Det nu aktuella kärnkraftsbygget som förs fram i motionen planerar man att uppföra 
i Finland, Pyhäjoki, och ligger därmed inte inom miljö- och byggnämndens till-
synsområde i Boden. 

 

____________   

Delgivning  

Kommunstyrelsen  
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