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§ 1 Information  
• Bygginspektör Lars Wiklund informerade om dagens bygglovsärenden. 
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§ 2 Verksamhetsberättelse 2016 
2015-455-012 

Beslut 
Verksamhetsberättelsen, med kompletterande text under Analys 
måluppfyllelse, för 2016 godkänns. 

Beskrivning av ärendet 
En verksamhetsberättelse för nämndens verksamhetsområde 2016 har 
upprättats.  

Verksamhetsberättelsen innehåller måluppfyllelse, en redogörelse över året 
som gått, en framtidsbedömning samt ekonomisk analys. 

Yrkanden 
Björn Isaksson (S) föreslår att verksamhetsberättelsen under Analys 
måluppfyllelse kompletteras med följande text: 

”Miljö- och byggnämnden har i en sammantagen bedömning uppnått 
planerade målsättningar. Beträffande de områden där målsättningen inte 
har uppfyllts vill nämnden ge följande kommentar: Generellt kan konstateras 
att resurserna som nämnden har till sitt förfogande inte är fullt tillräckliga. 
Detta innebär att fullständig måluppfyllelse till viss del  inte har gått att 
uppnå. 
Beträffande kontroll av livsmedelsanläggningar med hög risk nås nästan 
målet. Dricksvatten och större livsmedelsanläggningar har prioriterats. Ett 
antal mindre anläggningar har inte hunnit kontrolleras. 
Av planerad kontroll av oljeavskiljare har 9 av 10 planerade anläggningar 
kontrollerats.  
Nämndens ambition är att ha en rättssäker myndighetsutövning.  Långsiktig 
ambition är att 85 % av överklagade ärenden ska hålla vid en överprövning, 
i fjol uppnåddes 72 %. Orsaken till detta är främst en oklar rättspraxis som 
till viss del nu har prövats juridiskt”.  

Ordföranden finner att miljö- och byggnämnden beslutar enligt Isakssons (S) 
förslag. 

På nämndens sammanträde i mars kommer en djupare redogörelse och 
analys över måluppfyllelsen att lämnas. 

 

För kännedom 
Ekonomikontoret 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 3 Behovsutredning och tillsynsplan inom miljö och 
hälsoskyddsområdet 2017- 2019 
2017-007-420 

Beslut 
Upprättad behovsutredning och tillsynsplan för tillsynen inom miljöbalkens 
område samt strålskyddslagen, lagen om foder och animaliska biprodukter, 
alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria 
läkemedel 2017 – 2019 antas. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden är den operativa tillsynsmyndigheten i Bodens 
kommun för frågor inom miljöbalken (1998:808), strålskyddslagen 
(1988:220), lagen om foder och animaliska biprodukter (2006:805), 
alkohollagen (2010:1622), tobakslagen (1993:581) och lagen (2009:730) om 
handel med vissa receptfria läkemedel samt livsmedels- och 
foderlagstiftningen. 

Enligt 6 § miljötillsynsförordningen (2011:13) ska det finnas en utredning 
om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. 
Behovsutredningen ska avse en tid om tre år. Utredningen ska ses över vid 
behov och minst en gång varje år med hänsyn till de förutsättningar som kan 
ha ändrats. 

Varje år ska kommunen fastställa en plan för det kommande 
verksamhetsårets offentliga kontroll enligt 3 kap. 1 § Jordbruksverkets 
föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:21) om offentlig kontroll av 
foder och animaliska biprodukter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-01-22 
Behovsutredning samt tillsynsplan 2017-2019 

 

För kännedom 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 4 Behovsutredning och plan för livsmedelskontrollen 
2017-2019 
2017-008-460 

Beslut 
Upprättad behovsutredning och plan för livsmedelskontrollen för 2017-2019 
antas. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden i Bodens kommun är behörig myndighet för 
kontroll utifrån livsmedelslagstiftningen. Nämnden ansvarar för att effektiv 
och ändamålsenlig kontroll utförs på de anläggningar, för vilka kommuner är 
kontrollansvariga enligt 23 och 25 §§ livsmedelsförordningen, och som är 
lokaliserade inom kommunens gränser.  

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram en plan för livsmedelskontrollen 
2017-2019 och den baseras på de krav som ställs på den behöriga 
myndigheten i EG-förordningarna och i nationell lagstiftning. Samtliga av de 
kontroll- och tillsynsaktiviteter som finns med är av sådan karaktär att de 
behövs för att uppnå lagstiftningens krav på livsmedelskontroll.  

Samhällsbyggnadskontoret har även tagit fram en behovsutredning som 
ligger till grund för kontrollplanen. Av den framgår antalet 
livsmedelsanläggningar där kontroll ska utföras, andra planerade 
tillsynsinsatser samt tillgängliga resurser för kontoret. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-01-27 
Behovsutredning samt plan 2017-2019 

 

För kännedom 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 5 Tillsynsplan för plan och bygglagens verksamhetsområde 
2017 
2017-012 

Beslut 
Upprättad tillsynsplan för plan- och bygglagens verksamhetsområde 2017 
antas 

Beskrivning av ärendet 
Miljö och byggnämnden ska enligt 10 och 11 kap. plan- och bygglagen, PBL 
utöva tillsyn inom plan- och bygglagens område och ingripa i form av 
förelägganden och beslut om påföljder då det finns anledning att anta att 
någon inte följt bestämmelserna i lagen. 

Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till tillsynsplan för plan 
och bygglagens verksamhetsområde för 2017. 

 

För kännedom 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 6 Boden 57:28; Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
flerbostadshus, Åbergsleden 
2017-005 

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

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

Avgift 
Avgiften för bygglovet är 116 745 kronor inklusive utstakning (i enlighet 
med taxa fastställd av kommunfullmäktige). 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen  
Överklagan skickas till Bodens kommun, Miljö- och byggnämnden, 961 86 
Boden, och ska vara inlämnad till nämnden inom tre veckor från den dag ni 
tagit del av beslutet. Skrivelsen ska vara undertecknad och innehålla era 
kontaktuppgifter (postadress och telefonnummer), vilket beslut som 
överklagas, hur ni vill att beslutet ska ändras och varför. 

Beskrivning av ärendet 
Wf Bostäder i Boden AB ansöker om nybyggnad av flerbostadshus på 
fastigheten Boden 57:28, Åbergsleden. 

Bakgrund/bedömning 
Fastigheten omfattas av detaljplan 2582-P16/3 som vunnit laga kraft 2016-
03-22. Planbestämmelse B, f1, f2, f3, q1,  = Bostäder, Ny bebyggelse ska 
utformas med markerad sockelvåning och fasader med putsstruktur som 
ansluter till kulören på den södra fd. officersbyggnaden (PBL 4 kap 16§).  . 
Tak ska vara valmade sadeltak med svart band- eller skivtäckning (PBL 4 
kap 16§).Ny bebyggelse ska ge symmetrisk fönster- och dörrsättning som 
ansluter till den södra fd. officersbyggnaden (PBL 4 kap 16§). Högsta 
tillåtna byggnadshöjd är 19 meter. Största tillåtna sammanlagda 
byggnadsarean är 600 m2 per byggnad. Den planerade byggnadens yta på 
marken är ca 580 m2. Balkongernas höjd över marken bedöms ligga över 3 
meter varför de inte ska räknas in i byggnadsarean. Bygglovansökan följer 
gällande detaljplan. 

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).  
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Forts § 6 
Utformningen av byggnaden har gjorts med hänsyn till den omgivande 
bebyggelsen samt de 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. 

Ansökan om bygglov har granskats enligt 8 kap. PBL, med avseende på 
placering, lämplighet, yttre utformning och användning. 

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). 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). 

Byggnaden får inte tas i bruk innan ett slutbesked har meddelats (10 kap. 4 § 
PBL). Tas byggnaden i bruk innan slutbesked har lämnats utgår en 
sanktionsavgift enligt 9 kap. 21 § plan- och byggförordningen, PBF. 

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. 
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Forts § 6 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-01-20 
Ansökan med bilagor 

 

För kännedom 
Wf Bostäder i Boden AB, Drottninggatan 15, 961 35 Boden 
Kontrollansvarig 
Samhällsbyggnadskontoret 

Bilaga: Kallelse till tekniskt samråd 

 
Meddelas: 
Fastighetsägare, Boden 57:23 
Boende på fastigheten Boden 57:28 
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§ 7 Biet 1; Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
flerbostadshus, sophus och carport, Drottninggatan 
2016-403 

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

Åtgärden får inte påbörjas innan ett startbesked har utfärdats av miljö- och 
byggnämnden (10 kap. 3 § 1 PBL). 

Utstakning av byggnaderna krävs i detta fall (10 kap. 26 § PBL). 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig enligt 10 kap. 9 § plan- 
och bygglagen, PBL. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag. 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. 

Byggnaderna får inte tas i bruk innan ett slutbesked har meddelats enligt 10 
kap. 4 § PBL. 

Avgift 
Avgiften för bygglovet är 80 000 kronor  (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Avgiften är reducerad med hänsyn till tidigare uttagen 
avgift som inte har nyttjats fullt ut.  

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen  
Överklagan skickas till Bodens kommun, Miljö- och byggnämnden, 961 86 
Boden, och ska vara inlämnad till nämnden inom tre veckor från den dag ni 
tagit del av beslutet. Skrivelsen ska vara undertecknad och innehålla era 
kontaktuppgifter (postadress och telefonnummer), vilket beslut som 
överklagas, hur ni vill att beslutet ska ändras och varför. 

Beskrivning av ärendet 
CHR Bygga Bostäder Entreprenad AB har lämnat in en ansökan om 
nybyggnad av flerbostadshus, sophus och carport på fastigheten Biet 1, 
Drottninggatan. Ansökan avser etapp 1. Hus A, B, H, I samt carport och 
sophus. 

Bakgrund/bedömning 
Fastigheten omfattas av detaljplan 2582-P15/7 laga kraft vunnen den 10 april 
2015. Planbestämmelse B, ,e2, e3, e4, f1 b1 = Bostäder. e1 = Rad, kedjehus, 
parhus . Högst två våningar minsta fastighetsarea är 300 m2. Största 
byggnadsarea är 30 % av fastighetsarean. e2 =  Friliggande hus. Högst två 
våningar. Minsta fastighetsarea 1000 m 2. Största byggnadsarea 25% av 
fastighetsarean. Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från tomtgränsen. 
e3 = Flerbostadshus. Högst fyra våningar.  
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Forts § 7 
Största byggnadsarea är 500 m2 per byggnad. e4 = Flerbostadshus. Högst tre 
våningar. Största byggnadsarea är 500 m2 per byggnad. e5 25 = Största 
byggnadsarea i procent av fastighetsarea. f1 = Ny bebyggelse ska exteriört 
utformas med hänsyn till karaktärsdrag hos bebyggelsen i omgivningen. b1 = 
Lägenheterna ska utföras genomgående. Minst hälften av bostadsrummen i 
varje bostad ska ligga mot tyst eller ljuddämpad sida. 

Bygglovansökan följer gällande detaljplan och har granskats enligt 8 kap. 
PBL, med avseende på placering, lämplighet, yttre utformning och 
användning. 

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). 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). 

Byggnaden får inte tas i bruk innan ett slutbesked har meddelats (10 kap. 4 § 
PBL). Tas byggnaden i bruk innan slutbesked har lämnats utgår en 
sanktionsavgift enligt 9 kap. 21 § plan- och byggförordningen, PBF. 

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. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-01-23 
Ansökan med bilagor 
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Forts § 7 
 

 

För kännedom 
CHR Bygga Bostäder Entreprenad AB, Box 3413, 103 68 Stockholm 
Kontrollansvarig 
Samhällsbyggnadskontoret 

Bilaga: Kallelse till tekniskt samråd 

 
Meddelas fastighetsägare till:  
Myran 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.  
Getingen 5, 6, 7, 16.  
Humlan 5 
Sländan 8, 9 
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§ 8 Luftmätningar 2017 
2016-1523-421 

Beslut 
Luftmätningar genomförs enligt förslag. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har i den strategiska planen för 2017-2019 beslutat att 
det ska genomföras luftmätningar i centrala Boden.  

Luftmätningar kommer att genomföras under hela kalenderåret 2017 mellan 
stadshus A och B, på den låga byggnaden med adress Kungsgatan 24. 
Mätning av följande parametrar: 

•  Veckomedelvärden av partiklar PM10 och PM2,5 
• Analys av metallerna arsenik, nickel, bly och kadmium, utifrån 

veckovis partikelprovtagning av PM10  
• Analys av bens(a)pyren, utifrån veckovis partikelprovtagning av 

PM10  
 

Mätningarna kommer att genomföras i samverkan med IVL Svenska 
Miljöinstitutet. Total kostnad för planerad mätning är ca 120 000  kr exkl. 
moms. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-01-27 

 

För kännedom 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 9 Bodsvedjan 1:14; Tekniska förvaltningen med anmälan 
om rivning av den Satsvisa Biologiska Reningen (SBR), 
Svedjans Avloppsreningsverk 
2016-1607-427 

Beslut 
Anmälan om rivning godkänns. 

Beskrivning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har lämnat in en anmälan om att riva den Satsvisa 
Biologiska Reningen, SBR-anläggningen vid Svedjans avloppsreningsverk. 
Rivningen kommer att ske under kvartal 1, 2017.  

I anmälan framgår det att SBR-anläggningen inte har, sedan den byggdes 
2011, fungerat tillfredsställande rent byggnadstekniskt då den vid ett flertal 
tillfällen krävt omfattande och kostsamma reparationer. 

Under 2013 och 2016 har de gamla centrifugerna för avvattning av rötresten 
bytts ut mot modernare silbandspressar, vilket förändrat både mängden och 
sammansättningen på rejektvattnet till det bättre. Detta har fått till följd att 
SBR-anläggningen idag inte fyller någon funktion.  

Tekniska förvaltningen har under 2016 genomfört en översyn av hela 
avloppsreningsverket med avseende på dimensioneringen av anläggningens 
olika delar. Utredningen har bland annat pekat på att den biologiska reningen 
behöver effektiviseras och utökas för att komma tillrätta med problemen att 
klara utsläppsvillkoret för BOD7. Utökningen av den biologiska reningen blir 
25 % om SBR-anläggningen rivs och kan då ske inom befintliga bassänger.  

Lagrum 
Beslutet ar taget med stöd av 26 kap. 9, 19 och 21 §§, 9 kap. 7 § samt 2 kap. 
2-3 §§ miljöbalken samt 22 och 27 §§ förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. 

Bedömning 
Miljö- och byggnämnden godtar anmälan om rivning av den Satsvisa 
Biologiska Reningen, SBR-anläggningen.  

Tekniska förvaltningen lämnade under 2011 in en anmälan om att 
komplettera avloppsanläggningen med en separat Satsvis Biologisk Rening, 
SBR för att behandla rejektvattnet i en avställd luftningsbassäng. 

Tekniska förvaltningen anger nu att SBR-anläggningen aldrig har fungerat 
tillfredsställande rent byggtekniskt och att silbandspressar har installerats 
vilket förändrat mängden och sammansättningen av rejektvattnet till det 
bättre. 
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Forts § 9 
Tekniska förvaltningen har, efter en översyn av hela avloppsreningsverket 
med avseende på dimensioneringen av anläggningens olika delar, insett att 
de behöver den avställda luftningsbassängen för att effektivisera den 
biologiska reningen för att klara gällande utsläppsvillkor, varför miljö- och 
byggnämnden godtar rivningen av den satsvisa biologiska reningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-01-20 
Anmälan 

 

För kännedom 
Tekniska förvaltningen 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 10 Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Redovisade delegationsbeslut för perioden 2016-12-05—2017-01-29 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 som inte finns på listan 
• Boden 1:163; Föreläggande 2016-11-24 om att avlägsna avfall/däckklipp, 

Nordmark AB (2016-661-427) 
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§ 11 Meddelanden och delgivningar 

Beslut 
Redovisade meddelanden och delgivningar läggs till handlingarna. 
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