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08-30 – 11.30 Rundresa med buss till: 

A och T i Svartbjörsbyn  

Kangos Miljö- och Teknik på Moråsen och Torpgärdan 

Hornsberg – planområdet  

Torpgärdan Hansén Bil & Maskin AB 

Ing 3 området  

 

  
  

Katarina Wennman informerade om luftmätningarna som är gjorda. 

Resultatet kommer till hösten
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§ 35 Delgivningar och meddelanden 
  

Beslut 
Delgivningarna och meddelandena läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
1.   Svartbyn 3:55 – 2012-006 – Protokoll från arbetsplatsbesök/GÖHE 
2.   Heden 56:91 – 2012-044 – Protokoll från tekniskt samråd/OLEN 
3.   Svartbyn 1:61 – 2012-039 – Länsstyrelsen prövar inte MBN:s beslut att  
      lämna strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus 
4.   Heden 52:1 – 2011-329 – Protokoll från tekniskt samråd/GÖHE 
5.   Sävast 23:77 – 2012-030 – Protokoll från tekniskt samråd/ANPE 
6.   Sävast 23:197 – Protokoll från arbetsplatsbesök/GÖHE 
7.   Svartbjörsbyn 1:97 – 2011-320 – Protokoll från slutsamråd/GÖHE 
8.   Heden 10:26 – Dnr 2012-31-428,  Harrieth Olofsson, Anteckningar efter  
      inspektion av avfallshanteringen från hästhållning/HOHA 
9.   Svartbjörsbyn 11:77 – BDX Företagen AB. Länsstyrelsens godkännade av sä- 
      kerhet för täkttillstånd 
10. Heden 2:142 –BDX  Företagen AB. Länsstyrelsens godkännande av säkerhet  
      för täkttillstånd 
11. Björkelund 6:3 – A 0030/08 – Ovårdad tomt,  
12. Erikslund 2:2 – Dnr 2010-798-450, Tekniska förvaltningen, begäran om ytt- 
      rande över skrivelse om informationsplatsen vid Moråsen/HOHA 
13. Aspliden 1:15 – Dnr 2011-289-452, Länsstyrelsen avslår Sjöbergs överklagande  
      ang befrielse från soptömning 
14. Boden 10:58 – Dnr 2012-447-427, Svalget Återvinning AB. Anteckningar efter  
      inspektion av område för mellanlagring av uppgrävda jord- och schaktmassor 
15. Brändberget 3:1, SCA Skog AB – Länsstyrelsens beslut om försiktighetsmått  
      vid planerat trumbyte 
16. Dnr 2012-133-469 – Länsstyrelsens beslut om vattenskyddsområde för Gädd- 
      viks grundvattentäkt 
17. Domherren 7 – Dnr 2011-282-445 – Anteckningar efter klagomål om störningar  
      från tomgångskörning/HOHA 
18. Valvträsk 1:18 – 2012-021 – Länsstyrelsen prövar inte MBN:s beslut att lämna  
      strandskyddsdispens för fritidshus /ers.by/ 
19. Boden 2:129 – Dnr  L 206-113, Tomas och Inger Lundberg. Regeringen gör  
      ingen annan ändring av länsstyrelsens beslut 
20. Vittjärv 1:16 – 2012-055, Protokoll från tekniskt samråd/OLEN 
21. Torpgärdan 6:40 – 2012-412-427, S Normark AB. Inspektionsrapport efter an- 
      mälan om bränning av avfall/STJO 
22. Tegelbruket 4 – 2012-042, ICA Kvantum. Anmälan om deformerad stålpelare  
      i affärslokal/ANPE 
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§ 35  
  

23. Biet 1 – 2012-016 - Protokoll från rivningssamråd/ANPE 
24. Sävast 23:179 – 2012-046 – Protokoll från tekniskt samråd/GÖHE 
25. Råbäcken 3:2 – 2011-260 – Protokoll från slutsamråd/ANPE 
26. Bodsvedjan 8:40 – Dnr 2012-511-450. Anteckningar efter inspektion av ned- 
      skräpad tomt/HOHA 
27. Grubban 3:1 – Dnr 525-2012-451- Anteckningar efter inspektion/HOHA 
28.  Information om Länsstyrelsens beslut 11 juni 1999 om avgränsning av det ge- 
       nerella strandskyddet  

_____________ 
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§ 36 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 
Bostadsanpassning  

____________ 
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§ 37 SBK-rapport  
  

Beslut 
Rapporten läggs till handlingarna.  

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat en rapport för maj 2012. 

____________  
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§ 38 Information av delårsrapport  
  

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna.  

Beskrivning av ärendet 
Information om delårsrapport 1:a kvartalet. 
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Dnr 2012-111 

§ 39 Torpgärdan 4:48 m fl – Samrådsutställning 
  

Beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna.  

Beskrivning av ärendet 
Redovisning av samhällsbyggnadskontoret 2012-05 upprättade förslag till detalj-
plan för Torpgärdan 4:48. 

Syftet med planen är att utöka fastigheterna Torpgärdan 4:35 och 4:77 för småindu-
striändamål. 

Samrådshandlingarna finns utställda för synpunkter fr.o.m. 2012-05-11 – 06-08. 

_________  

Delgivning  

Samhällsbyggnadskontoret  
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Dnr 2012-067 

§ 40 Detaljplan kv Tor 18 
 
Beslut 
Miljö- och byggnämnden antar detaljplan för Kv. Tor 18. 

Sammanfattning 
Detaljplanen har upprättats och handlagts enligt reglerna för enkelt planförfarande. 
Syftet med planen är att ändra markanvändningen från kyrka till bostäder för att 
möjliggöra tillskapande av lägenheter i befintlig byggnad.   

Beskrivning av ärendet 
Fastigheten Tor 18 har förvärvats av fastighetsbolaget Framtidsbostäder i Boden 
AB. Bolaget har köpt fastigheten med avsikt att inreda befintlig byggnad med ett 
antal mindre lägenheter.  

Planförslaget innebär att markanvändningen ändras från kyrka till bostäder och att 
del av prickad mark i gällande detaljplan övergår till kryssprickad mark. Planför-
slaget medger därmed bostäder i två våningar och möjlighet att uppföra uthus och 
garage på fastigheten.  

Handlingar 
1. Länsstyrelsens yttrande 

2. Plankarta med planbestämmelser 

3. Planbeskrivning 

Särskilt utlåtande 
                 En samråds/underrättelsehandling har varit utställd under tiden 2012-04-12 till och   
                 med 2012-05-10. Under samrådstiden har yttranden från följande inkommit:  

1. Brf. Kommendören   2012-04-17 

2. Fortifikationsverket   2012-04-20 

3. Lantmäteriet   2012-04-25 

4. Skanova    2012-05-04  

5. Länsstyrelsen   2012-05-08 
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§ 40  
 

Samrådsyttranden sammanfattade och kommenterade 

1.  Styrelsen för Brf. Kommendören meddelar att de inte har något att anföra angå-    
     ende detaljplan för Kv. Tor 18. Brf. Kommendören påpekar dock att de har sto- 
     ra besvär med rådande trafiksituation i korsningen Kommendörsgatan – Nygatan  
     på grund av bilägare som parkerar sina bilar i hörnet Nygatan – Kommendörsga- 
     tan och vill därför ta del av Samhällsbyggnadskontorets planlösning för hur de  
     boendes parkeringsplatser på Tor 18 kommer lösas. Frågan om det kommer att   
     finnas tillräckligt med parkeringsplatser på innergården för de boendes behov  
     har ställts av Brf. Kommendören.   

Kommunens svar 
Samhällsbyggnadskontoret har 2012-04-17 översänt ett svar till styrelsen för Brf. 
Kommendören där en möjlig lösning för parkeringsplatserna på fastigheten Tor 18 
redovisats på karta. Illustrationen på detaljplanen har efter samrådet kompletterats 
med en illustration över hur parkeringslösningen på fastigheten Tor 18 kan se ut.       

2.  Fortifikationsverket har inget att erinra. 

3.  Lantmäteriet har inget att erinra mot rubricerad plan.    

4.  Skanova har inget att erinra mot rubricerade plan. 

5.  Länsstyrelsen anser att det är lämpligt att komplettera planförslaget med be-
stämmelser som reglerar byggnaders storlek och höjd på den yta som får bebyggas 
med uthus och garage.  

Kommunens svar 
Planförslaget har efter samrådet kompletterats med en bestämmelse angående högs-
ta antal våningar för uthus och garage. Högsta antal våningar för uthus och garage 
är satt till en våning.  
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§ 40  
  

För genomförande  

Samhällsbyggnadskontoret  

Delgivning  

Länsstyrelsen 
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MBN 2012-095 

§ 41 Ymer 1 och 2; Tillbyggnad och utvändig ändring av restau-
rang samt uppförande av terrass och skärmtak 

  

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

Startbesked för att påbörja åtgärden meddelas med stöd av 10 kap. 23 § PBL.  

Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. 

Tillbyggnader, terrass och skärmtak får tas i bruk innan slutbesked utfärdats enligt 
10 kap. 4 § PBL. 

Avgiften för bygglovet är 13 530 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommun-
fullmäktige). 

ÄRENDE 

Bygglovansökan avser tillbyggnad av restaurang i form av sommarkök och soput-
rymmen på fastigheten Ymer 1 samt anordnande av terrass och skärmtak på fastig-
heten Ymer 2.  

Ansökan inkom till miljö- och byggnämnden den 15 maj 2012. 

BAKGRUND/BEDÖMNING 

För fastigheten gäller detaljplan laga kraft vunnen den 4 maj 2012. 
Planbestämmelse H k1 III resp. I = Område för handel högst tre resp. en våning. 
Hänsyn ska tas till befintlig byggnads utformning och karaktär. 

Bygglovansökan avviker från gällande detaljplan genom att terrass och skärmtak 
placeras på punktprickad mark d.v.s. mark som ej får bebyggas. Då ansökan avvi-
ker från gällande detaljplan skall berörd(a) sakägare normalt beredas tillfälle att ytt-
ra sig över ansökan enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen, PBL. 

Terrassen och skärmtaket bedöms i detta fall inte utgöra någon olägenhet för intill-
liggande fastigheter (Bodens kommun), därför har inga sakägaryttranden inhämtats.  

Miljö- och byggnämnden har samrått om nyttjandet av markområdet med mark- 
och exploateringsavdelningen vid samhällsbyggnadskontoret. 

Avvikelsen från detaljplanen vad avser anordnandet av skärmtak och terrass be-
döms vara en avvikelse som är förenlig med planens syfte (handel). Avvikelsen 
medges därför som en liten avvikelse från gällande detaljplan enligt 9 kap. 31 b § 
plan- och bygglagen, PBL. 
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§ 41  
  

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

PLATSBESÖK 

Vid besök på platsen den 22 resp. 23 maj 2012 konstaterade representanter från 
miljö- och byggnämnden att byggnationerna påbörjats. Synpunkter på igångsättning 
av projektet samt utformning av terrass, plank och markanpassning lämnades munt-
ligen vid platsbesöken. 

Sökanden meddelades även om de överträdelser av plan- och bygglagen, PBL som 
nämnden konstaterat. Information lämnades vidare om att överträdelserna med be-
slut om sanktionsavgifter samt frågan om bygglov skall behandlas av miljö- och 
byggnämnden den 12 juni 2012. 

KONTROLLPLAN 

Den kontroll som skall utföras i enlighet med kravet på kontrollplan, 10 kap. 6 §  
PBL, utgörs i detta fall av att byggherren skall kontrollera att: 
    -  byggnationen har utförts i enlighet med bygglovet 
    -  byggnadsverket har de tekniska egenskapskrav som ställs enligt 8 kap. 4 § PBL 
       särskilt följande punkt: 

 1.  konstruktionens bärförmåga, stadga och beständighet 
 2.  skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön 

SLUTBESKED 

Efter utförd åtgärd skall miljö- och byggnämnden utfärda slutbesked enligt 10 kap. 
4 § PBL. 

Ansökan om slutbesked ska inlämnas till miljö- och byggnämnden efter slutförd åt-
gärd. 

(Blankett bifogas) 

UPPLYSNINGAR 

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft. 

Byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om 
bygglov upphör att gälla. 
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§ 41  
Bilaga: Hur man överklagar. 

 

____________  

 

För genomförande  

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

Delgivning  

Bygginspektören 

Meddelas  Fastigheten  Ymer 2  
   Ymer 3 
   Heimdal 1 
   Heimdal 9  
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Dnr 2012-095 

§ 42 xxxxxxxxxxx Byggsanktionsavgift för påbörjande av åtgärd 
innan startbesked meddelats för xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 

Beslut  
Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen, PBL, påförs xxxxxxxxxxx en bygg-
sanktionsavgift om 44 000 kronor i enlighet med 9 kap. 20 § punkt 2, plan- och 
byggförordningen. 

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

ÄRENDE 

xxxxxxxxxx har innan bygglov prövats och startbesked meddelats påbörjat uppfö-
randet av tillbyggnad och utvändig ändring av restaurang samt uppförande av ter-
rass på fastigheten xxxxxxxxxxxxx i Bodens kommun. 

PLATSBESÖK 

Vid besök på platsen den 22 resp. 23 maj 2012 konstaterade representanter från 
miljö- och byggnämnden att byggnationerna påbörjats. Synpunkter på igångsättning 
av projektet samt utformning av xxxxxxxxxx lämnades muntligen vid platsbesöken. 

Ägaren av fastigheten xxxxxxxxxxx, meddelades även om de överträdelser av plan- 
och bygglagen, PBL som nämnden konstaterat. Information lämnades vidare om att 
överträdelserna med beslut om sanktionsavgifter samt frågan om bygglov skall be-
handlas av miljö- och byggnämnden den 12 juni 2012. 

BEDÖMNING 

Enligt 11 kap. 51 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut om nå-
gon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. Avgiftens storlek framgår av kap. 9 
plan- och byggförordningen (SFS 2011:338). En byggsanktionsavgift ska tas ut 
även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Miljö- och 
byggnämnden bedömer att en byggsanktionsavgift om 44 000 kronor (1,0 prisbas-
belopp) ska tas ut för de vidtagna åtgärderna med anledning av att byggprojektet 
startats upp innan bygglov prövats och startbesked meddelats. 

Bilaga: Hur man överklagar. 

___________  
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§ 42  
För verkställighet  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Boden  

Delges 

Bygginspektören 
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Dnr 2012-558-423 

§ 43 Djupsjö 3:93 – Föreläggande om en översiktlig undersök-
ning av mark och byggnad på fastigheten Djupsjö 3:93 i 
Bodens kommun 

  

Beslut 
Miljö- och byggnämnden förelägger med stöd av 26 kap. 9 §, 2 kap. 8 § samt 10 
kap. 2 och 4 §§ miljöbalken, enligt lydelse före den 1 augusti 2007, Sveaskog För-
valtnings AB, organisationsnummer 556016-9020, såsom verksamhetsutövare på 
fastigheten Djupsjö 3:93 i Bodens kommun, Norrbottens län att: 

• Utföra provtagning av mark och grundvatten i och vid byggnad i Lakaträsk på fas-
tigheten Djupsjö 3:93 i Bodens kommun. Provtagningen ska möjliggöra en över-
siktlig riskbedömning och en översiktlig bedömning av vilka åtgärder som är moti-
verade att vidta till skydd för människors hälsa och miljön. Utredningarna ska i till-
lämpliga delar utgå från Naturvårdsverkets vägledning i rapport 5978, Att välja ef-
terbehandlingsåtgärd. Se även Naturvårdsverkets rapport 4310, rapport 5888 samt 
SGF:s handbok för Miljötekniska markundersökningar. 

• Samtliga analyser skall utföras med sådan metodik och sådana detektionsgränser att 
en riskbedömning, för relevant markanvändning som grund, kan utföras. 

Miljö- och byggnämnden förelägger även Bolaget enligt 26:e kap 21 (22) § miljö-
balken att: 

• Senast den 25 augusti 2012 inkomma med en plan för provtagning av mark och 
grundvatten. I planen skall antalet prover, placering av provpunkter för jordprov-
tagning och grundvattenrör, provhantering och analys framgå. Provtagningsplanen 
ska godkännas av nämnden innan undersökningarna kan påbörjas. 

• Redovisa resultaten av provtagningarna, riskbedömningen och förslag till åtgärd 
skriftligen i en rapport senast 2012-09-30.  

Vägledning/råd för provtagningsmetodik i och utanför maskinbyggnad på fastighe-
ten Djupsjö 3:93 i Lakaträsk 

Provtagning ska utföras med skruvborrning eller provgropsgrävning beroende på 
förutsättningarna. Provtagning utförs i ca X provpunkter till grundvattennivån, al-
ternativt 5 meter. Jordprovtagning utförs varje halvmeter samt vid övergång till an-
nat geologiskt material och vid indikation på förorening. Jordartsbestämning ska 
ske i fält . Provpunkterna placeras på strategiska platser där risken för förorening 
bedömts som speciellt stor (riktad provtagning). Installation ska ske av X grundvat-
tenrör för grundvattenprovtagning i ett urval av ovanstående provpunkter. 
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§ 43  
Grundvattenrör ska renspumpas, avvägas och grundvattenytorna mätas in. Innan 
provtagning av grundvatten utförs skall rören omsättas 3-5 rörvolymer vatten. 
Grundvattenprov mäts i fält med avseende på pH och konduktivitet. 

Baserat på fältanalyser och fältintryck väljs representativa jordprover ut för nedan-
stående laboratorieanalyser: 

- X st jordprov med avseende på 2,4,5-T samt dess nedbrytnings-
produkter, aromater (fraktioner), alifater (fraktioner), PAH, orga-
nisk halt och pH. 

Vattenprover analyseras i för: 

- X st vattenprover med avseende på 2,4,5-T samt dess nedbryt-
ningsprodukter, alifater (fraktioner), aromater (fraktioner) och 
PAH. 

Övrigt 

Ytterligare analyser kan tillkomma om man vid provtagningen gör bedömningen att 
fler prover eller några andra än föreslagna ämnen och parametrar behöver kontrol-
leras. Detta ska diskuteras med tillsynsmyndigheten innan beslut tas.  

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

Beskrivning av ärendet 
1.    Inspektion maj 2008-2009 av byggnad på fastigheten Djupsjö 3:93 i 

Lakaträsk 

Inspektion av fastigheten Djupsjö 3:93 i Bodens kommun gjordes efter anmälan om 
”ovårdad byggnad” med bl a skoter och kemikalier i Lakaträsk. Ett behov av åtgär-
der framkom vid inspektionerna som borttagande av en skrotbil, låsning av öppen 
dörr till en förrådsbyggnad samt undersökning av orsakerna till den karaktäristiska 
”sötaktiga” lukt som kändes i byggnaden. Vetskapen att byggnaden ägs och nyttjas 
av skogsbolaget Sveaskog och att förvaring av bekämpningsmedel, gödningsmedel 
och petroleumprodukter kan ha skett i lokalen togs kontakt med fastigheten. 

2.   Skrivelse med förfrågan till Sveaskog AB i maj 2009 

I maj 2009 lämnades en skrivelse till Sveaskog Förvaltnings AB med förfrågan om 
städning och vilka undersökningar som gjorts på plats för att fastställa om ev. för-
oreningar finns i byggnaden eller i marken. 



 Miljö- och byggnämnden  Protokoll 
 

 
 

Sammanträdesdatum 
2012-06-12 

Sid 
22 (78) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 43  
3.   Svarsskrivelse från Sveaskog AB i juni månad 2009 

Personal från Sveaskog varit och stängt igen förrådet så att inga obehöriga äger till-
träde till lokalen. Vid tillfället tog också Sveaskog bort det fat som var fyllt med 
vätska. 

Vidare har ytliga markprover tagits från förrådet för analys av petroleumprodukter 
och bekämpningsmedel företrädesvis hormoslyr. Provtagningen avser Sveaskog att 
göra själv och analyserna kommer att utföras av ett ackrediterat laboratorium. Ana-
lysresultaten kommer att redovisas för Bodens kommun senare. 

4.   Skrivelse från Sveaskog med analysresultat över markprovtagningen i 
maskinförråd, november 2009 

I skrivelsen redogör Sveaskog att ….”Förrådet har historiskt nyttjats som maskin-
garage samt misstänktes även ha använts för förvaring av hormoslyr. Med anled-
ning av detta analyserades jordproverna på fenoxisyror samt oljeprodukter. Syftet 
med provtagningen var att utröna om läckage skett till underliggande mark”……… 

Betr provtagning av jordgolvet i maskinbyggnaden som gjordes september 2009 
förde Sveaskog fram att 

”Proverna togs från fyra separata provpunkter. En av Sveaskogs anställda utförde 
provtagningen enligt instruktioner. Provtagningen var riktad dvs provpunkterna 
valdes ut efter sannolik förekomst av föroreningar. Detta kan förklara orsaken till 
varför samtliga provpunkter visade påverkan av hormoslyr och olja. Tre av prover-
na togs ytligt på 0 – 15 cm djup. Dessa prover är märkta A 0-15 cm, B 0-15 cm re-
spektive D 0-15 cm. Ett prov togs på djupet 20-30 cm och har märkningen C 20-30 
cm”. 

Analysrapporterna från Eurofins Enviroment Sweden AB, Lidköping, bifogades 
svarsskrivelsen. 

Skäl för beslutet 
Lagrum 

Skyddsåtgärder  
Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken (MB), ska verksamhetsutövare iaktta de begränsning-
ar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller 
motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för männi-
skors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas 
bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att 
anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för männi-
skors hälsa eller miljön.  
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Rimlighetskrav  
Kraven om skyddsåtgärder enligt 2:7 MB gäller i den utsträckning det inte kan an-
ses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyt-
tan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för så-
dana åtgärder. 

Återställningsansvar  
Enligt 2 kap. 8-9 §§ MB skall alla som bedriver eller har bedrivit en verksamhet el-
ler vidtagit en åtgärd som medfört skada eller olägenhet för miljön ansvara till dess 
skadan eller olägenheten har upphört för att denna avhjälps i den omfattning det 
kan anses skäligt enligt 10 kap. I den mån det föreskrivs i denna balk kan i stället 
skyldighet att ersätta skadan eller olägenheten uppkomma. 

Ansvar  
Av 10 kap. 2 § MB framgår att den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet 
eller vidtagit en åtgärd som har bidragit till en föroreningsskada eller allvarlig mil-
jöskada (verksamhetsutövaren) är ansvarig för det avhjälpande som skall ske enligt 
bestämmelserna i detta 10 kapitel. 

Avhjälpandeansvarets innebörd 
Av 10 kap. 4 § MB framgår att den som är ansvarig för att avhjälpa en förorenings-
skada skall i skälig omfattning utföra eller bekosta det avhjälpande som på grund av 
föroreningen behövs för att förebygga, hindra eller motverka att skada eller olägen-
het uppstår för människors hälsa eller miljön. 

Förelägganden  
Enligt 26 kap. 9 § MB får en tillsynsmyndighet i detta fall Miljö- och byggnämnden 
i Bodens kommun meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt 
fall för att MB samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med 
stöd av balken skall efterlevas. Ett föreläggande får enligt 14 § samma kapitel för-
enas med vite. 

Skyldighet att utföra undersökningar  
Av 26 kap. 22 § MB framgår att den som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd 
som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön eller den 
som annars är skyldig att avhjälpa olägenhet från sådan verksamhet är skyldig att 
utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för 
tillsynen. Om det är lämpligare får tillsynsmyndigheten i stället besluta att en sådan 
undersökning ska utföras av någon annan och utse någon att göra undersökningen. 

Beslut om undersökning får förenas med förbud att överlåta den berörda fastigheten 
eller annan egendom till dess undersökningen är slutförd. 
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Bedömning 

Lokalisering av området 

Det aktuella området på fastigheten Djupsjö 3:93 i Lakaträsk ligger i direkt anslut-
ning till väg nr 750. 

Avståndet till närmaste bostadsbebyggelse bedöms vara ca 50 meter. Byggnaden är 
inte i direkt anslutning till bostadsbebyggelsen utan ligger i stället direkt intill vä-
gen men gränsar till bostadsbebyggelsen. Området är inte detaljplanelagt enligt 
Plan – och bygglagen. 

Iakttagelser i samband med inspektioner och analyssvar 

Vid nämndens inspektioner i maj 2008 -2009 framkom ett behov av åtgärder vid 
den aktuella platsen i Lakaträsk. Borttagande av en skrotbil och låsning av öppen 
dörr till en förrådsbyggnad där en karaktäristisk lukt i byggnaden som upplevdes 
”sötaktig” kunde kännas. Samtidigt med vetskapen att byggnaden ägs och nyttjas av 
skogsbolaget Sveaskog och att förvaring av bekämpningsmedel, gödningsmedel 
och petroleumprodukter kan ha skett i denna byggnad. 

Sveaskog lät därför analysera prover tagna vid riktade provtagningar av ytliga 
markprover, 0-15 cm, och ett djupare markprov, 20-30 cm, med avseende på ev 
spår av petroleumföroreningar och bekämpningsmedel (fenoxisyror/hormoslyr och 
DDT). 

Resultaten från analyserna från oktober – november 2009 lämnades till Miljö- och 
byggnaden. 

Vid den senaste inspektionen som Miljö- och byggnämnden gjorde i juni månad 
2011 kring förrådsbyggnaden noterades att området är uppstädat och skrotbilen 
fortforslad. Byggnaden var dessutom låst med rejäl låsanordning. Dock kunde fort-
farande en svag lukt (sötaktig?) kännas vid byggnaden. 

Överväganden 

Förekomsten av oljeprodukter och bekämpningsmedel (fenoxisyror) i analysresulta-
ten från proverna tolkas översiktligt enligt följande. 

Uppmätta halter 

2,4,5-T (2,4,5-triklorfenoxyättiksyra)  mellan 2,0-7,5 mg/kg TS jord 
2,4-D (2,4-diklorfenoxyättiksyra)  mellan 24 - 94 mg/kg TS jord 



 Miljö- och byggnämnden  Protokoll 
 

 
 

Sammanträdesdatum 
2012-06-12 

Sid 
25 (78) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 43  
Förekomsten av fenoxisyror i dessa slumpvisa prover visar tydligt att hantering av 
bekämpningsmedel har förekommit i denna byggnad och att dessa värden måste 
också tolkas som höga varför bolaget måste fortsätta undersökningen och provtag-
ningen av jord i och kring denna byggnad med efterföljande riskbedömning och en 
åtgärdsutredning. 

Nämnden anser vidare att dessa undersökningar och bedömningar görs lämpligtvis 
nu under barmarkstid. 

Naturvårdsverket har tagit fram manualer och rapporter med metodik för provtag-
ningar oh undersökning av föroreningar i mark och byggnad varför bolaget lämp-
ligtvis följer dessa.  

Provtagningen ska möjliggöra en översiktlig riskbedömning och en översiktlig be-
dömning av vilka åtgärder som är motiverade att vidta till skydd för människors 
hälsa och miljön. Utredningarna ska i tillämpliga delar utgå från Naturvårdsverkets 
vägledning i rapport 5978, Att välja efterbehandlingsåtgärd. Se även Naturvårds-
verkets rapport 4310, rapport 5888 samt SGF:s handbok för Miljötekniska markun-
dersökningar. 

Det är också värdefullt och nödvändigt om det i denna bedömning ingår byggna-
dens fortsatta framtid och nyttjande. 

Det sammanvägda materialet bör också ha lämnats in till miljö- och byggnämnden 
senast den 30 september månad 2012. 

Övriga upplysningar 

Den byggnad som finns på det förorenade området får inte rivas innan undersök-
ningar och redovisning av rapporten är genomförd. 

Nämnden kan efter utförda undersökningar förelägga Sveaskog om åtgärder för sa-
nering av området. 

För genomförande  

Sveaskog Förvaltnings AB, Jessica Nordin, Box 3223, 360 53 Växjö  
Organisationsnummer 556016-9020 – Delgivningskvitto  

Bilaga Kartor över området där byggnaden ligger 

Hur man överklagar hos Länsstyrelsen i Norrbottens län 
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Dnr 2011-13-427 

§ 44 Torpgärdan 5:16 – Yttrande över Miljö och Teknik i Kangos 
AB´s ansökan om tillstånd för mellanlagring av miljöfarligt 
avfall  

  

Beslut 
Miljö- och byggnämnden tillstyrker Miljö & Teknik i Kangos AB’s ansökan om 
tillstånd för mellanlagring av farligt avfall på fastigheten Torpgärdan 5:16 i Bodens 
kommun. 

För ett ev tillstånd måste nedanstående synpunkter beaktas 

De sökta mängderna som får mellanlagras och hanteras får ej överskridas. 

För inomhusförvaringen får endast det i ansökan angivna utrymmet i byggnaden 
nyttjas för mellanlagringen. 

För ev utomhusförvaring av farligt avfall måste en särskild fristående invallad yta 
under tak användas. 

Allt förorenat tvättvatten måste samlas in i särskilda täta behållare och tas om hand 
särskilt. 

Dokumenterade, skriftliga och övergripande rutiner med beredskapsplaner måste 
finnas för all hantering och mellanlagring av insamlat avfall. 

Förvaring och lagring av avfallet skall ske och göras så att riskerna för brand och 
olycksfall undvik 

Dokumenterade rutiner med erforderliga uppsamlingsbehållare och utrustningar 
måste finnas till hands följt av skriftliga hanteringsanvisningar. 

Rutiner och utrustning för insamling av spill/läckage skall finnas. 

Hela området måste vara inhägnat, märkt och skyltat samt låst vid obemanning. 

Allt material som kommer in och går ut skall dokumenteras löpande. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan 

Miljö & Teknik i Kangos AB söker om tillstånd för mellanlagring av farligt avfall i 
fast och flytande form på fastigheten Torpgärdan 5:16 i Bodens kommun. Verk-
samheten är tillståndspliktig enligt 9 kap. 
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Miljöbalken med tillhörande förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd samt avfallsförordning (2011:927) och har verksamhetskoden 90.50 
med prövningsnivå B samt kod 74.20 prövningsnivå C. 

Yrkanden 

Miljö & Teknik i Kangos AB yrkar på att få mellanlagra farligt avfall i fast och 
flytande form (verksamhetskod 90.50) på fastigheten Torpgärdan enligt följande. 

• Maximalt 300 ton i form av styckegods (fat, karton och IBC-behållare ) och 
som bulk (i containter) vid ett och samma tillfälle. 

• Maximalt 500 kubikmeter i flytande form i cisterner vid ett och samma tillfälle. 

• Hantering av maximalt 3 500 ton per år. 

Miljö & Teknik i Kangos AB yrkar även att verksamheten ska få innefatta hanter-
ing och rengöring av cisterner, tankar eller fat som används för förvaring eller 
transport av kemiska produkter (verksamhetskod 74.209). 

Tidplanen för igångsättning av verksamheten är våren 2012, med förhoppningen att 
påbörja mellanlagring och hantering innan utgången av april. 

Övrigt 

1.    Miljökonsekvensbeskrivning finns enligt Miljöbalkens 6 kap. och ingår i 
ansökan. 

2.    Länsstyrelsen beslutade 29 augusti 2011 att den planerade verksamheten 
inte kan bedömas medföra en betydande miljöpåverkan. 

3.    Sökanden redovisar också att bolaget redan i dag utför transporter och tjäns-
ter inom återvinning för både företag och privatpersoner i 14 kommuner 
samt 4 kommuner i Västerbotten genom att hämta, sortera och skicka ut av-
fallsmaterialet för återvinning.  
Tillstånd för sortering, mellanlagring samt mekanisk bearbetning av avfall 
har tillstånd enligt Miljöbalken lämnat av länsstyrelsen i Norrbottens län 
den 28 november 2011 på fastigheten Erikslund 2:2 i Bodens kommun med 
verksamhetskoderna 90.70 (B), 90.40 (C) och 90.110 (C). 

4.    Syftet med denna ansökan är bl a utöka och erbjuda en mer lokal insamling 
och mellanlagring av farligt avfall för att därigenom bidra till en miljösäker 
hantering av Farligt avfall i regionen. 
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Skäl för beslutet 
Lokalisering av den sökta verksamheten 

Området är detaljplanelagt med en byggnadsplan, 25-P75/64, fastställt av länssty-
relsen 1975-09-30. Fastigheten Torpgärdan 5:16 ligger inom ett industriområde be-
nämnt Torpgärdans västra industriområde och för fastigheten Torpgärdan 5:16 (ti-
digare Svartbyn 3:100) gäller industriändamål (J). 

Mellanlagring av det farliga avfallet skall ske inomhus i en byggnad på fastigheten 
Torpgärdan 5:16 med adressen Gjutvägen 7, 961 38 Boden och arealen 10 480 kva-
dratmeter.  

Därmed är den sökta verksamheten planenlig. 

Byggnaden och utrymmet inomhus 

Bygglov lämnades den 14 januari 1975 av kommunen för uppförande av en garage-
byggnad på fastigheten Torpgärdan 5:16. 

Hela garagebyggnaden är ca 35 meter lång och har ett djup av ca 26 meter och in-
rymmer 5 olika delutrymmen. Byggnaden är uppförd med en stålkonstruktion och 
har takhöjden 4-5 meter. 

Vägg- och takbeklädnaden är av plåt och betong med fönster i överkant. 

Golvet är ett betonggolv med sk tvättrännor som måste åtgärdas. 

Den verksamhet som nu är föremål för tillståndsprövning enligt Miljöbalken avser 
man inrymma i en mindre del (ca 180 kvm) av denna byggnad. 

Lokalen kan bedömas vara lämplig som mellanlagringsutrymme för avfall/farligt 
avfall. 

Dock får inget tvätt- eller rengöringsvatten eller rester från avfallet från hanteringen 
och rengöringen av de olika behållarna ledas ned i de avloppsledningar och golv-
rännor som finns i utrymmet och sedan vidare ut i det kommunala avloppsvatten-
systemet. Allt sådant vatten skall samlas upp i täta behållare och behandlas som ett 
förorenat vatten. 

Mellanlagring och förvaring av avfallet 

Vid hanteringen får endast täta och beständiga kärl/behållare nyttjas och att vid 
mellanlagringen av avfallet skall endast slutna kärl eller behållare användas. 
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Alla de olika avfallsslagen som man avse att ta emot skall antecknas, sorteras och 
ställas upp på sådant sätt att riskerna för brand och läckage inte ökar vid mellanlag-
ringen av avfallet. Det är viktigt att denna kunskap och försiktighetsprincipen skall 
gälla vid all hantering av avfallet i och utanför utrymmet. 
 
Sökanden skall vidare genom identifikation av det mottagna avfallet och kunskap 
därom alltid beakta riskerna för brand, spill och läckage. 

Dessutom måste sökanden kunna vidtaga erforderliga skyddsåtgärder så riskerna 
för brand, spill eller läckage undviks och minimeras samtidigt som det måste finnas 
framtaget en nödvändig beredskap och planering för de skyddsåtgärder som krävs 
för att undanröja uppkomna störningarna från spill, läckage etc. 

Ingen mellanlagring eller förvaring av avfallet får ske utanför det avsedda utrym-
met eller på särskilt avsatt område. 

Redovisade försiktighetsmått 
Byggnader och anläggningar 

De avfallsmängder som man avser att ta emot, förvara och mellanlagra utomhus 
måste ske i helt täta behållare och inte får inte förvaras under bar himmel för att 
förhindra bl a snö, is och frostsprängningar. 

All ev utomhusförvaring skall därmed ske inom ett särskilt avsatt, utmärkt och tätt 
område och får inte ske under bar himmel. 

Alla spillskydd och andra invallningsåtgärder får inte heller vara under bar himmel. 

Vattenhantering 

Allt vatten som är förorenat eller påverkat av avfallet måste samlas upp och be-
handlas därefter. 

Brunnar och avskiljare måste vara täta och förorenat vatten får inte ledas ut. 

Rutiner vid olyckor och bränder 

Övergripande och enskilda rutiner samt beredskapsplaner måste finnas för all han-
tering och mellanlagring av avfallet. 

Dokumenterade rutiner med erforderliga uppsamlingsbehållare och utrustningar 
måste finnas till hands följt av skriftliga hanteringsanvisningar. 
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Inhägnad 

Hela området måste vara inhägnat, märkt och skyltat 

Vid obemanning måste området vara inlåst. 

___________  

Delgivning  
Länsstyrelsen  
Räddningstjänsten i Boden  
Miljö & Teknik i Kangos AB, Kirunavägen 19, 984 31 Pajala 
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Dnr 2012-528-449 

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

  

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att anta ”Riktlinjer för musikljud, uteserveringar, 
konserter och evenemang utomhus inom Bodens kommun”, daterad 2012-04-26.  

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden har tagit fram ”Riktlinjer för musikljud, uteserveringar, 
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. Dessutom är syftet att göra det tydligt och 
översiktligt för verksamhetsutövarna att, via föreliggande riktlinjer, informera sig 
om vilka utgångspunkter som gäller för pågående eller planerade verksamheter i 
Bodens kommun. 

 

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. Därtill blir det med ”Riktlinjer för mu-
sikljud, uteserveringar, konserter och evenemang utomhus inom Bodens kommun” 
tydligt för såväl befintliga som framtida verksamhetsutövare vilka riktlinjer som 
gäller i Bodens kommun. I förlängningen kommer detta sammantaget att förebygga 
och minska risken för att olägenheter ska uppstå för människors hälsa och miljö. 

 

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

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

_____________  
 

Delgivning 

Tekniska förvaltningen 
Polisen  
Kultur och Fritidnämnden 
Kommunjuristerna 
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Dnr  2012-544-424 

§ 46 Riktlinjer för små enskilda avloppsanordningar i Bodens 
kommun 

  

Beslut  
 

Miljö- och byggnämnden beslutar med stöd av miljöbalken 9 kap. och förordningen 
om miljöfarlig verksamhet samt Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:7) om 
små enskilda avloppsanordningar för hushållsspillvatten att anta riktlinjer för en-
skilda avloppsanordningar i Bodens kommun. 

Beslutet ska gälla från och med 1 juli 2012.  

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden har tagit fram en riktlinje för handläggning av små en-
skilda avloppsanordningar i Bodens kommun. Dessa riktlinjer följer i stort sett Na-
turvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:7). 

Vid framtagande av dessa riktlinjer har beaktats frågor kring bl.a. 
-Bodensjöarnas näringsinnehåll av kväve och fosfor 
-Vattentäkter och dess skyddsområden 
-Normal skyddsnivå 
-Hög skyddsnivå med avseende på hälsoskydd 
-Hög skyddsnivå med avseende på miljöskydd 
  

____________  

Delgivning  

Miljö- och bygginspektörerna vid samhällsbyggnadskontoret  

Tekniska förvaltningen  
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Dnr 2008-742-427 

§ 47 Erikslund 2:2: Yttrande över Miljö och Teknik i Kangos AB´s 
redovisning av prövningsutredning enligt villkor U1 i deras 
tillståndsbeslut för verksamheten från den 28 november 
2011 

  

Beslut  
Miljö- och byggnämnden anser att bolaget Miljö och Teknik i Kangos AB kan utfö-
ra ytterligare skyddsåtgärder bl a 

Alla färdigpackade pappersbalar skall förvaras under tak vilket också medför att 
materialförstörningen också minskar 

Ett särskilt utrymme för lagringen av det färdigpackade pappersavfallet iordningss-
tälls dit vinden inte har tillträde 

Mängden pappersavfall som finns lagrat hålls litet 

Om inget annat hjälper måste mellanlagringen av det färdigbalade pappret ske helt 
inomhus. 

Beskrivning av ärendet 
Begäran om yttrande 

Länsstyrelsen i Norrbottens län begär miljö- och byggnämndens yttrande över Mil-
jö och Teknik i Kangos AB:s redovisning av prövotidsutredning enligt villkor U1 i 
tillståndsbeslut meddelat av länsstyrelsen den 28 november 2011. 

Miljö och Teknik i Kangos AB:s tillstånd, 28 november 2011 

Länsstyrelsen lämnade den 28 november 2011 tillstånd enligt Miljöbalken till Miljö 
och Teknik i Kangos AB för avfallsanläggning på fastigheten Erikslund 2:2 i Bo-
dens kommun. 

I bolagets tillstånd finns ett krav på utredning och föreskrifter under en prö-
votid, U1, enligt nedan.  
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Av Miljö och Teknik i Kangos AB’s redovisning framgår bl a följande 

 

Skäl för beslut 
Genomförda åtgärder. Av bolagets redovisning över utredningskravet, U1, fram-
går att vissa åtgärder redan har utförts under oktober 2011 som 

• Ett 3 meter högt plank med 2 meters nät på en långsida och en kortsida 
• Ett nätstängsel på 3 meter på de motstående sidorna (1 långsida och 1 kortsida) 
till en kostnad av 98 900 kronor 

Bolaget planerar att sätta upp ytterligare 1 nät diagonalt som ett fång för att begrän-
sa området. 
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Bedömning 
Miljö- och byggnämnden som är tillsynsmyndighet över verksamheten har under 
2011 gjort 2 tillsynsbesök på anläggningen och vid bägge tillfällena har brister med 
spridningen med lösflygande papper förekommit på anläggningen. 

Spridningen av i första hand det papper som flyger runt och omkring kan grovt de-
las i 2 delar – utanför området eller inne på området. 

Spridning utanför området 

Trots de åtgärder som bolaget vidtagit inne på området sprider sig pappret utanför 
området. Detta kan inte godtas. I huvudsak rör det sig om sådana tillfällen när kraf-
tiga vindar kommer och tar med sig löskommet papper från området ut utanför om-
rådet. Detta gäller i synnerhet under barmarkstid. 

Spridning innanför området 

Den primära skyddsåtgärden mot spridning av i första hand papper är att  

1. Pappret packas väl och packas hårt 

2. Det balade pappret förvaras under skydd från både nederbörd och vind 

3. Ju kortare lagringstiden är av pappersbalarna desto bättre hålls materialet intakt  
      och försämras inte 

4. Om och när papper kommer löst och fritt innanför området är det första steget   
      att pappret också tar sig utanför området. 

Förslag på ytterligare skyddsåtgärder är bl a  

Alla färdigpackade pappersbalar skall förvaras under tak vilket också medför att 
materialförstörningen också minskar 

Ett särskilt utrymme för lagringen av det färdigpackade pappersavfallet iordningss-
tälls dit vinden inte har tillträde 

Mängden pappersavfall som finns lagrat hålls litet 

Om inget annat hjälper måste mellanlagringen av det färdigbalade pappret ske  
inomhus. 

Ev måste utredningstiden förlängas så att åtminstone 1 helt år med alla årstider och 
olika vindförhållanden ger ett bättre underlag för den slutliga bedömningen. 
 
____________ 
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Delgivning  

Länsstyrelsen i Norrbottens län 

Miljö och Teknik i Kangos AB, Kirunavägen 49, 984 31 Pajala 
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2011-630-451 

§ 48 xxxxxxxxx; Föreläggande vid vite att vidta åtgärder enligt 
Miljöbalken 

  

Beslut  
Vanligt avfall - skräp 
Miljö- och byggnämnden förelägger vid ett vite av 10 000 kronor, xxxxxxxxxx per-
sonnummer xxxxxx xxxxx Boden, att senast 2012-08-31 skicka vanligt avfall som 
bl a Träpallar, toalettstol, cyklar, presenningar, motionscykel, tvättmaskin, hoprullat 
hönsnät (sk Gunnebostängsel), däck, ”plasttak” och övrigt avfall som framgår av 
fotografiter bilaga 1 – 25 till avfallsanläggning 

 
Detta beslut är fattat med stöd av 26 kap 9, 14 §§ Miljöbalken och med hänvisning 
till 2 kap. 3 § Miljöbalken. 

 
Farligt avfall 
Miljö- och byggnämnden beslutar vid ett vite av 10 000 kronor, xxxxxxxxx person-
nummer xxxxxxxx xxxxxxx Boden, att senast 2012-08-31 transportera bort alla 
impregnerade trästolpar som framgår av fotografier bilaga 1-25, till godkänd mot-
tagningsanläggning. 

 
Miljö- och byggnämnden förelägger xxxxxxx, personnummer xxxxxxxx, 
xxxxxxx1xxxx Boden vid ett vite av 2 000 kronor att senast 10 veckor efter delgiv-
ning, sända in kopia på transportdokument alternativt mottagningsbevis för det far-
liga avfallet.(gäller ej hushållens farliga avfall och då stöds beslutet också på 21 § 
26 kap. Miljöbalken). 

 
Detta beslut är fattat med stöd av 26 kap 9, 14 §§ Miljöbalken och med hänvisning 
till 2 kap 3§ Miljöbalken. 

 
Skrotbilar – med körförbud 
Miljö- och byggnämnden förelägger xxxxx, personnummer xxxxxxxxxx, xxxx x x, 
xxxxx Boden, vid ett vite av 10 000 kr att senast 8 veckor efter delgivning forsla 
bort följande fordon från fastigheten till auktoriserad bilskrotningsanlägging: 

 
Märke och Reg nr Registrerad ägare Skick 

   
Volvo – xxxxxx xxxxxxxxxx Körförbud, 2001-04-01 
Volvo 245 – xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Körförbud, 2008-08-01 
Volvo Amazon herrgård ?  
Ford – xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Körförbud, 2004-06-01 
Fiat – xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Körförbud, 2001-06-01 
Kärra/husvagn–xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Körförbud, 1994-08-01 
   

§ 48     
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Miljö- och byggnämnden förelägger vidare xxxxxxxxxxxx, personnummer 
xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx Boden, vid ett vite av 10 000 kronor att senast 10 
veckor efter delgivning, sända in kvitto från bilskroten på fordonen som 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 – adress xxxxxxxxxx 
Lagfaren ägare är xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Boden. För fas-
tigheten gäller utomplansbestämmelser. 
Fastigheten är obebodd och avfallet som ligger på fastigheten ägs inte av den lag-
farne ägaren xxxxxxxxx utan av hennes son xxxxxxxxxxxxx  
 
Klagomål på nedskräpning 
Miljö- och byggnämnden fick in klagomål på nedskräpning av fastigheten 
xxxxxxxx den 23 juni 2011. Ett E-mail kom in till nämnden den 1 juli 2011 med 5 
foton av förhållandena som bilagor. 
 
Inspektion av förhållandena på fastigheten har gjorts den 13 juli 2011 och 8 
juni 2012 
Vid inspektionerna har det konstaterats att det på tomten finns vanligt avfall, fordon 
och farligt avfall. Förhållandena fotodokumenterades (10 sidor) vid inspektionen. 
 

Vanligt avfall 
• Nät/stängsel (Gunnebo/fårnät) 
• Cyklar 
• Tvättmaskin 
• Fat och tunnor 
• Stegar 
• Barnvagn 
• Presenning 
• 2 snöskotrar 
• Träpallar 
• Diverse möbler 
• 2 st WC-stolar 
• Motionscykel 
• Fordonsdetaljer 
• Skräp 
• Djurhage i bakgrunden med stängsel, ca 25 x 50 meter 
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Personbilar i olika skick och med körförbud 
 

Märke och Reg nr Registrerad ägare Skick 
   
Volvo – xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Körförbud, 2001-04-01 
Volvo 245 – 
xxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx Körförbud, 2008-08-01 

Volvo Amazon - sxxx xxxxxxxxxxxxx  
Ford – xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Körförbud, 2004-06-01 
Fiat – xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Körförbud, 2001-06-01 
Kärra/husvagn–xxxxx xxxxxxxxxxxxx Körförbud, 1994-08-01 
   
   

 
Farligt avfall 
Och ett 10-tal långa och kraftiga ledningsstolpar – impregnerade (luktade kreosot), som 
delvis ligger i landvägsdiket. 
 
Anteckningarna från inspektionen sändes till xxxxxxx, xxxxx xxxx Boden i en in-
spektionsrapport från den 13 juli 2012 daterad 2011-08-08 med 10 sidor fotografier. 
 
Besök av xxxxxxxx på Samhällsbyggnadskontoret den 17 augusti 2011 om in-
planerad inspektion av på plats 
xxxxxxxx berättade att han inte har möjlighet att ställa upp på morgondagens in-
spektion varför han vill att inspektionen senareläggs. Detta godtogs att inspektionen 
kan skjutas till veckan därpå. 
 
Telefon från xxxxxxxx den 29 augusti 2011 
xxxxxxx berättar att han varit sjuk hela helgen och har inte hunnit städa upp enligt 
tidigare överenskommelse. 
 
Besök av xxxxxxxx på Samhällsbyggnadskontoret den 23 maj 2012 
xxxxxxxxxx kom på besök till Samhällsbyggnadskontoret och berättade att han vill 
ha förlängd att ha hunnit städa bort avfallet till den sista juli 2012 från fastigheten 
xxxx och sin egen bostadsfastighet xxxxxxx i xxxxxx, Bodens kommun. 
 
Möte den 7 juni 2012. Vid ett personligt möte med xxxxxxxxx den 7 juni 2012 
överlämnades tjänsteskrivelsen för ev synpunkter varvid han redovisade att visst 
material som 2 bilar samt batterierna och datautrustningen har tagits bort. 
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Information lämnades vidare att inspektion av fastigheten kommer att ske under 
morgondagen och att ärendet kommer att behandlas på nämndens nästa sammanträ-
de den 12 juni 2012. 
 
Inspektion den 8 juni 2012. En uppföljande inspektion med fotografering gjordes 
av fastigheten den 8 juni 2012.  

Lagstöd 
Miljöbalken 1998:908 
Enligt 15 kap. 30 § miljöbalken får ingen skräpa ned utomhus på en plats där all-
mänheten har tillträde eller insyn till. Enligt 2 kap 3 § miljöbalken är alla skyldiga 
at 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 miljöbal-
kens 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. 

 
Plan- och bygglagen 2010:900 
Enligt Plan- och bygglagens 8 kap. 15 § skall en tomt hållas i vårdat skick och skö-
tas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivning-
en och för trafiken inte uppkommer. 

Om det på tomten finns en anordning som är avsedd att uppfylla kraven i 9 §, ska 
den i skälig utsträckning hållas i sådant skick att den fyller sitt ändamål. 

Bedömning 
Miljö- och byggnämnden bedömer att förvaringen på fastigheten Brännberg 24:7:s 
gårdsplan av bl a  

 
Vanligt avfall 
• Nät/stängsel (Gunnebo/fårnät) 
• Cyklar 
• Tvättmaskin 
• Fat och tunnor 
• Stegar 
• Barnvagn 
• Presenning 
• 2 snöskotrar 
• Träpallar 
• Diverse möbler 
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• 2 st WC-stolar 
• Motionscykel 
• Fordonsdetaljer 
• Skräp 
• Djurhage i bakgrunden med stängsel, ca 25 x 50 meter 
 
Ett 100-tal däck till personbilar 

 
Farligt avfall 
5 personbilar 
Ett 10-tal långa och kraftiga ledningsstolpar – impregnerade (luktade kreosot) 
 
Sammanfattning 
Fastigheten Brännberg 24:7 ligger alldeles intill väg nr 670 varifrån nedskräpningen 
mycket tydligt kan ses. 

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. 
 
Personbilar och däck. Flertalet av personbilarna är i sådant skick och har körför-
bud att de bör tas om hand, rustas upp eller skrotas. För uttjänta fordon och däck 
finns också ett producentansvar enligt Förordningarna om producentansvar för bilar 
(2007:185) och för däck (1994:1236) där det förs fram att producenterna är skall ta 
emot dem för skrotning alt återvinning. 

Enligt 8 kap 15 § plan- och bygglagen (PBL) skall tomter, oavsett om de tagits i 
bruk eller inte, hållas i vårdat skick. De skall skötas så att betydande olägenheter för 
omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risker för olycksfall be-
gränsas. Enligt samma kapitel 14 § skall byggnaders yttre hållas i vårdat skick. I 
detta fall bedöms att den aktuella tomten inte uppfyller PBL:s krav. Miljö- och 
byggnämnden kan vidare enligt 11 kap. 19 § PBL förelägga om åtgärder för att 
åstadkomma rättelser för att få tomten i vårdat skick. 
 
Fastighetsägaren bör snarast genomföra en ordenlig uppstädning av hela tomten och 
inte nyttja den som en förvaringsplats för olika sorters material, redskap och annat 
bråte. 
 
De impregnerade stolparna skall tas hand om på särskilt sätt av dem som har till-
stånd för mottagning av avfall som har kreosotimpregnerats. 
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Dessa avfall innebär en nedskräpning, då det är vanprydande och att allmänheten 
har tillträde och insyn till platsen som ligger intill väg nr 670. Vidare är fastigheten 
obebodd. 
Förbud riktar sig till alla som skräpar ned. Och enligt de uppgifter som framkommit 
är avfallet Mikael Lidbergs och inte den lagfarne ägaren. 

 
Uppställning av skrotbilar, dunkar, batterier, medför dessutom en risk för förore-
ning av mark och grundvatten, även risk för påverkan av närliggande vattentäkter 
föreligger. Dessa risker har påtalats för xxxxxxx såväl muntligt som i inspektions-
anteckningarna trots detta har rättelse inte skett, varför ett föreläggande vid vite be-
döms nödvändigt. 
 
xxxxxxx har också berättat att även om det är xxxx (hans mor), som är lagfaren 
ägare till fastigheten, är det han som äger allt det som har samlats på tomten. 
 
Uppställning av skrotbilar/uttjänta fordon, impregnerade stolpar etc kan medföra 
en risk för förorening av mark och grundvatten, även risk för påverkan av närlig-
gande vattentäkter föreligger. 
 
Samhällsbyggnadskontoret har påtalat dessa risker för xxxxxxxxxx såväl muntligt 
som i inspektionsmedelanden, trots detta har rättelse inte skett, varför ett förläggan-
de vid vite bedöms nödvändigt. 
 

Bilagor 
Besvärshänvisning med anvisningar om överklagande 

 
Fotografier  
- med E-mail från den 1 juli 2011 
- från inspektionsanteckningarna den 13 juli 2011 
- inspektionsanteckningar den 8 juni 2012 

 
Delges  

 
xxxxxxxxx Boden, Rek mb 
xxxxxxxxxx Boden, Rek mb 
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Dnr 2011-630-451  

§ 49 xxxxxxxx – Föreläggande vid vite att vidta åtgärder enligt 
Miljöbalken  

  

Beslut  
Vanligt avfall - skräp 
Miljö- och byggnämnden förelägger vid ett vite av 10 000 kronor xxxxx, person-
nummer xxxxxxxx och vid ett vite av 10 000 kronor xxxxxxxxx, personnummer 
xxxxxxxxxxx med adresserna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, att senast 2012-08-31 
skicka vanligt avfall som  
Maskiner, redskap, verktyg och övrigt avfall som framgår av fotografier bilaga 1-
61 till avfallsanläggning 

 
Detta beslut är fattat med stöd av 26 kap 9, 14 §§ Miljöbalken och med hänvisning 
till 2 kap. 3 § Miljöbalken. 

 
Farligt avfall 
Miljö- och byggnämnden beslutar vid ett vite av 10 000 kronor, xxxxxxxx och vid 
ett vite av 10 000 kronor xxxxxxxxxxxxx med adresserna xxxxxxx, xxxxxxxxxx att 
senast 2012-08-31 transportera bort farligt avfall i form av bilbatterier, gasoltuber 
mm som framgår av fotografier bilaga 1-61 till godkänd mottagningsanläggning. 

 
Miljö- och byggnämnden förelägger xxxxxx, xxxxxxxxx och xxxxxxxxxx, person-
nummer xxxxxxxxxxx med adresserna xxxxxxxxxx, xxxxx, vardera vid ett vite av 
2 000 kronor att senast 10 veckor efter delgivning, sända in kopia på transportdo-
kument alternativt mottagningsbevis för det farliga avfallet.(gäller ej hushållens far-
liga avfall och då stöds beslutet också på 21 § 26 kap. Miljöbalken). 

 
Detta beslut är fattat med stöd av 26 kap 9, 14 §§ Miljöbalken och med hänvisning 
till 2 kap 3§ Miljöbalken. 

 
Skrotbilar och fordon – med körförbud 
Miljö- och byggnämnden förelägger xxxxxxxxx, personnummer xxxxxxxx och 
xxxxxxxxx, personnummer xxxxxxxxxx med adresserna xxxxxxxxxx Gunnarsbyn, 
vardera vid ett vite av 10 000 kr att senast 8 veckor efter delgivning forsla bort föl-
jande fordon från fastigheten till auktoriserad bilskrotningsanlägging:  
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Fordon i olika skick med bl a följande reg nr 
Märke och Reg nr Ägare Skick 

  Uppges vara i körbart skick 
  Körförbud – nov 1984 
   
  Körförbud – jan 2000 
  Körförbud – maj 2001 
  Körförbud – aug 1987 
  Körförbud – maj 1997 
  Körförbud – maj 2000 
  Körförbud – nov 1983 
  Körförbud – dec 1992 
  Körförbud – nov 1983 
  Körförbud – dec 1992 
  Körförbud – juli 1993 
   
   
  Körförbud – maj 1993 
  Ej besiktningspliktigt 
  Körförbud – mars 2004 
  Körförbud – mars 2004 
  Körförbud – maj 1997 
   
  Körförbud – dec 2011 
  BESIKTAD 
   
  BESIKTAD 
  Körförbud – okt 1990 
   
  Körförbud – juni 1990 
   
   
   

 
Miljö- och byggnämnden förelägger xxxxxxx, personnummer xxxxxxxx och xxxxx 
med adresserna xxxxxxxxx, vardera vid ett vite av 2 000 kronor att senast 10 veck-
or efter delgivning, sända in kvitto från bilskroten på fordonen som skrotats. 
 
Detta beslut är fattat med stöd av 26 kap. 9, 14 och 21 §§ Miljöbalken och med 
hänvisning till 2 kap. 3§ Miljöbalken. 
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Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 
Klagomålen om ovårdade tomter i xxxxxxx har flera gånger tidigare behandlats un-
der 2000-talet. Den senaste inspektionen var hösten 2011. 

1. xxxxxxxxxxx 
Lagfaren ägare   
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

    
Dagboksnummer: 9305399 Inskrivningsdatum:  1993-12-16 
    
Bouppteckning 1993-05-

20 
Ingen köpeskilling 
redovisad.  

 
 
 
Taxerad ägare 

    
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (FB)

    
Juridisk 
form:  

Oskiftade dödsbon 

    
Ägandetyp:  Andel: 1/1 

 
Bebyggd lantbruksenhet 
 
Skrivna på fastigheten  2 personer  är skrivna på denna fastighet 
 

2. xxxxxxxxxxxxxx 
Lagfaren ägare   
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (FB)

Dagboksnummer: 9501659 Inskrivningsdatum: 1995-05-16 
     
Exekutiv försälj-
ning 

1995-02-
27 

315000  Kr  

Anmärkning:  AVYTTRINGSSKYLDIGHET  
 
Adress 
Gata/väg Kommundel 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  BODEN 

  
Taxerad ägare 
xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (FB)

Juridisk 
form:  

Fysisk person 

    
Ägandetyp: Lagfart, taxe-

rad 
Andel: 1/1 
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Typkod:  120  Bebyggd lantbruksenhet                                       

  
Beskrivning: Utgör taxeringsenhet och omfattar del av registerfastighet 
 
Skrivna på fastigheten 0 Personer dvs ingen är skriven på denna fastighet 

3. xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Lagfaren ägare   
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

    
Dagboksnummer: 9305399 Inskrivningsdatum:  1993-12-16 
    
Bouppteckning 1993-05-

20 
Ingen köpeskilling 
redovisad.  

 
 
 
 
Taxerad ägare 

    
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (FB)

    
Juridisk 
form:  

Oskiftade dödsbon 

    
Ägandetyp:  Andel: 1/1 

 
Bebyggd lantbruksenhet 
 
Skrivna på fastigheten  0 Personer dvs ingen är skriven på denna fas-
tighet 

Vid senaste inspektion den 8 juni 2012 framkom bl a 
följande 
xxxxxxxxxxxx var hemma vid inspektionstillfället. Tillsammans med honom gjor-
des en genomgång av nedskräpningen som ligger på alla tre fastigheterna xxxxxxxx 

Följande Iakttagelser kunde noteras 
På området finns förutom 2 (1) bostadshus och andra byggnader av typen förråd, 
magasin och ekonomibyggnader 
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§ 49  
Fordon i olika skick (med bl a följande reg nr) 

 

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Annat avfall som  
• Stora mängder med maskin- och fordonsdetaljer i fordon och på olika flak 
• 1 bränslecistern 
• 2-3 gastuber 
• Kompressorer 
• Fat  
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• Olika redskap 
• Skrot 
• Metaller 
 
Diverse annat 
• Mindre antal fordonsdäck 

Lagstöd 
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 at 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 miljöbal-
kens 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. 

Bedömning 
Fastigheterna xxxxxxxx är taxerade som jordbruksenheter och ligger i byn 
xxxxxxxxxx där nedskräpningen tydligt kan ses. 

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. 

Personbilar och däck. De flesta av fordonen och personbilarna är i sådant skick 
och har körförbud att de bör tas om hand, rustas upp eller skrotas. För uttjänta for-
don och däck finns också ett producentansvar enligt Förordningarna om producent-
ansvar för bilar (2007:185) och för däck (1994:1236) där det förs fram att produ-
centerna är skall ta emot dem för skrotning alt återvinning. 

Enligt 8 kap 15 § plan- och bygglagen (PBL) skall tomter, oavsett om de tagits i 
bruk eller inte, hållas i vårdat skick. De skall skötas så att betydande olägenheter för 
omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risker för olycksfall be-
gränsas. Enligt samma kapitel 14 § skall byggnaders yttre hållas i vårdat skick. I 
detta fall bedöms att den aktuella tomten inte uppfyller PBL:s krav. 
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Miljö- och byggnämnden kan vidare enligt 11 kap. 19 § PBL förelägga om åtgärder 
för att åstadkomma rättelser för att få tomten i vårdat skick. 

Fastighetsägaren bör snarast genomföra en ordenlig uppstädning av hela tomten och 
inte nyttja den som en förvaringsplats för olika sorters material, redskap och annat 
bråte. 

xxxxxxxx och xxxxxxxx har medgett att de är lagfarna ägare av fastigheterna och 
ingår också i dödsboet efter deras xxxxxxxx. Vid kontakterna med xxxxxxx xxxxx 
har det framgått att de äger och svarar för det som finns lagrat på fastigheterna. 

Miljö- och byggnämnden bedömer att förvaringen på fastigheterna xxxxxx – xxxx 
gårdsplaner av bl a  

Vanligt avfall 
Träpallar 
Toalettstol 
Cyklar 
Presenningar 
Motionscykel 
Tvättmaskin 
Målarburkar 
Hoprullat hönsnät sk Gunnebostängsel 
Plasttaksskivor 
Däck 
 
Farligt avfall 
Startbatterier till personfordon (minst 2 stycken) 
5 personbilar 
IT-utrustning 

 
Dessa avfall innebär en nedskräpning, då det är vanprydande och att allmänheten 
har tillträde och insyn till platsen som ligger inne i xxxxxxxxx. 
 
Uppställning av olika fordon, maskiner, skrotbilar, dunkar, batterier medför dessut-
om en risk för förorening av mark och grundvatten, även risk för påverkan av när-
liggande vattentäkter föreligger. 
 
Dessa risker har påtalats för xxxx och xxxx såväl muntligt som i inspektionsanteck-
ningarna trots detta har rättelse inte skett, varför ett föreläggande vid vite bedöms 
nödvändigt. 
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Bilagor 
Besvärshänvisning med anvisningar om överklagande 
 
Fotografier  
Foton tagna i samband med dagens inspektion 
PM – med beskrivning om innehållet av farliga ämnen i en personbil/skrotbil 
 
Delgives 
 
xxxxxxxxxxxxxx, Rek mb 
xxxxxxxxxxxxxx, Rek mb 
 
Kopia 
  
Tekniska förvaltningen i Bodens kommun 
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§ 50 xxxxxxxxx Föreläggande vid vite att vidta åtgärder enligt 
Miljöbalken  

  

Beslut  
Vanligt avfall - skräp 
Miljö- och byggnämnden förelägger vid ett vite av 10 000 kronor, xxxxxxxxx, per-
sonnummer xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx Boden, att senast 2012-08-31 skicka 
vanligt avfall som bl a  
Stort antal plastlådor, ca 100-talet (frukt/grönsakslådor av plast), Bräder och annat 
trämaterial, Plastfat/-krukor, Papper och annat skräp, Nät/stängsel (Gunne-
bo/fårnät), Träpallar, Fordonsdetaljer, Fordonsdäck, Skräp och övrigt avfall som 
framgår av fotografiter bilaga 1 - 29 till avfallsanläggning 
 
Detta beslut är fattat med stöd av 26 kap 9, 14 §§ Miljöbalken och med hänvisning 
till 2 kap. 3 § Miljöbalken. 
 
Skrotbilar – med körförbud 
Miljö- och byggnämnden förelägger xxxxxxxx, personnummer xxxxxx, xxxxx, xxx 
vid ett vite av 10 000 kr att senast 8 veckor efter delgivning forsla bort följande for-
don från fastigheten till auktoriserad bilskrotningsanlägging: 

 
Märke och Reg nr Ägare Skick 
xxxxxxx xxxxxxxxx Körförbud mars 2006 
  Körförbud juli 2002 
  Körförbud juli 2007 
  Körförbud oktober 2011 
   
  Körförbud oktober 2009 
  Körförbud oktober 2010 
  Körförbud januari 2011 
  Körförbud januari 2009 
  Körförbud mars 2008 
  Körförbud januari 2010 
  Körförbud november 

2004 
  Körförbud april 2005 
  Körförbud november 

2003 
  Körförbud maj 2011 
  Körförbud december 

1999 
  Körförbud juni 2006 
  Körförbud december 

2002 
  ? 
  ? 
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Blå VW-buss - 
????? 

 ? 

 
Miljö- och byggnämnden förelägger vidare xxxx, personnummer xxxxx, xxxx Bo-
den, vid ett vite av 10 000 kronor att senast 10 veckor efter delgivning, sända in 
kvitto från bilskroten på fordonen som 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 – adress xxxxxx 
Lagfaren ägare är xxxxxxxxxx, xxxxxxxx. För fastigheten gäller utomplansbe-
stämmelser. Fastigheten är bebodd och avfallet som ligger på fastigheten ägs inte 
av den lagfarne ägaren utan av xxxxxxxxxxxx. 
 
Klagomål på nedskräpning 
Miljö- och byggnämnden fick in de första klagomålen på nedskräpning av fastighe-
ten xxxxxxxxx den 24 maj 2010 via ett E-mail med foton av förhållandena som 
bilagor. 
 
Kontakter och inspektion av förhållandena på fastigheten har gjorts under 
2010 och 2011 med xxxxxxxxxxxxxx. 
Vid inspektionerna har det konstaterats att det på tomten finns vanligt avfall och ut-
tjänta fordon. Förhållandena har också vid ett par tillfällen fotodokumenterades. 
 
Vid den senaste inspektionen den 8 juni 2012 noterades bl a följande ned-
skräpning 
Vanligt avfall som  
• Stort antal plastlådor, ca 100-talet (frukt/grönsakslådor av plast) 
• Bräder och annat trämaterial 
• Plastfat/-krukor 
• Papper och annat skräp 
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• Nät/stängsel (Gunnebo/fårnät) 
• Träpallar 
• Fordonsdetaljer 
• Skräp 
Diverse annat 
• 50-100-tal fordonsdäck 

 
Personbilar i olika skick och med körförbud 

 
Märke och Reg nr Ägare Skick 

 xxxx Körförbud mars 2006 
xxxxxxxx  Körförbud juli 2002 
  Körförbud juli 2007 
  Körförbud oktober 

2011 
   
  Körförbud oktober 

2009 
  Körförbud oktober 

2010 
 xxxxxxxxxxxx Körförbud januari 

2011 
  Körförbud januari 

2009 
  Körförbud mars 2008 
  Körförbud januari 

2010 
  Körförbud november 

2004 
  Körförbud april 2005 
  Körförbud november 

2003 
  Körförbud maj 2011 
  Körförbud december 

1999 
  Körförbud juni 2006 
  Körförbud december 

2002 
 ? ? 
 ? ? 
 ? ? 
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Anteckningar från tidigare inspektioner har översänts till xxxxx, xxxx, x Boden i 
inspektionsrapporter under juli 2010 samt augusti och oktober 2011. 
 
Besök av xxxxxxxxx på Samhällsbyggnadskontoret den 17 augusti 2011 om 
inplanerad inspektion av på plats 
xxxxxxxxxxxxx berättade att han inte har möjlighet att ställa upp på morgonda-
gens inspektion varför han vill att inspektionen senareläggs. Detta godtogs att in-
spektionen kan skjutas till veckan därpå. 
 
Telefon från xxxxxxxxxxx den 29 augusti 2011 
xxxxxxxxx berättar att han varit sjuk hela helgen och har inte hunnit städa upp en-
ligt tidigare överenskommelse. 
 
Besök av xxxxxxxxxxx på Samhällsbyggnadskontoret den 23 maj 2012 
xxxxxxxxxxx kom på besök till Samhällsbyggnadskontoret och berättade att han 
vill ha förlängd tid och att han hinner nog städa bort avfallet till den sista juli 2012 
från fastigheten xxxxx och så även sin egen bostadsfastighet xxxxxxxxxxx i 
xxxxxxxxxxxx Bodens kommun. 
 
Möte den 7 juni 2012. Vid ett personligt möte med xxxxxxxxx den 7 juni 2012 
lämnades uppgifterna som lämnas till Miljö- och byggnämndens nästa samman-
träde den 12 juni 2012. Information lämnades också att inspektion av fastigheten 
kommer att ske under morgondagen och att dessa iakttagelser kommer att redovi-
sas på nämndens sammanträde den 12 juni 2012. 
 
Inspektion den 8 juni 2012. En uppföljande inspektion med fotografering gjor-
des av fastigheten den 8 juni 2012. 

Lagstöd 
Miljöbalken (1998:908) 
Enligt 15 kap. 30 § miljöbalken får ingen skräpa ned utomhus på en plats där all-
mänheten har tillträde eller insyn till. Enligt 2 kap 3 § miljöbalken är alla skyldiga 
at vidta skyddsåtgärder och försiktighetsmått om det finns risk att verksamheten 
medför negativ påverkan på människors hälsa eller miljön. 
 
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. 
 
Tillsynsmyndigheten får enligt miljöbalken 26 kap. 9 § förelägga att följa miljö-
balkens bestämmelser och enligt 26 kap. 14 § förelägga med vite. 
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Uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen får begäras in med stöd av 26 
kap. 21 § Miljöbalken. 
 
Plan- och bygglagen (2010:900) 
Enligt Plan- och bygglagens 8 kap. 15 § skall en tomt hållas i vårdat skick och skö-
tas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivning-
en och för trafiken inte uppkommer. 

Om det på tomten finns en anordning som är avsedd att uppfylla kraven i 9 §, ska 
den i skälig utsträckning hållas i sådant skick att den fyller sitt ändamål. 

Bedömning 
Miljö- och byggnämnden bedömer att förvaringen på fastigheten Smålanden 1:6´s 
gårdsplan av bl a  
 
Vanligt avfall 
• Nät/stängsel (Gunnebo/fårnät) 
• Cyklar 
• Tvättmaskin 
• Fat och tunnor 
• Stegar 
• Barnvagn 
• Presenning 
• 2 snöskotrar 
• Träpallar 
• Diverse möbler 
• 2 st WC-stolar 
• Motionscykel 
• Fordonsdetaljer 
• Skräp 
• Djurhage i bakgrunden med stängsel, ca 25 x 50 meter 
 
Ett 100-tal däck till personbilar 

 
Farligt avfall 
5 personbilar 
Ett 10-tal långa och kraftiga ledningsstolpar – impregnerade (luktade kreosot) 
 
Sammanfattning 
Fastigheten Smålanden 1:6 ligger intill väg varifrån nedskräpningen tydligt kan ses. 

Enligt 15 kap. 30 § Miljöbalken (1998:808) gäller att ingen får skräpa ned utomhus 
på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till. 
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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. 
 
Personbilar och däck. Flertalet av personbilarna är i sådant skick och har körför-
bud att de bör tas om hand, rustas upp eller skrotas. För uttjänta fordon och däck 
finns också ett producentansvar enligt Förordningarna om producentansvar för bilar 
(2007:185) och för däck (1994:1236) där det förs fram att producenterna är skall ta 
emot dem för skrotning alt återvinning. 

Enligt 8 kap 15 § plan- och bygglagen (PBL) skall tomter, oavsett om de tagits i 
bruk eller inte, hållas i vårdat skick. De skall skötas så att betydande olägenheter för 
omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risker för olycksfall be-
gränsas. Enligt samma kapitel 14 § skall byggnaders yttre hållas i vårdat skick. I 
detta fall bedöms att den aktuella tomten inte uppfyller PBL:s krav. Miljö- och 
byggnämnden kan vidare enligt 11 kap. 19 § PBL förelägga om åtgärder för att 
åstadkomma rättelser för att få tomten i vårdat skick. 
 
Fastighetsägaren bör snarast genomföra en ordenlig uppstädning av hela tomten och 
inte nyttja den som en förvaringsplats för olika sorters material, redskap och annat 
bråte. 
 
De impregnerade stolparna skall tas hand om på särskilt sätt av dem som har till-
stånd för mottagning av avfall som har kreosotimpregnerats. 
 
Dessa avfall innebär en nedskräpning, då det är vanprydande och att allmänheten 
har tillträde och insyn till platsen som ligger intill en väg. Vidare är fastigheten 
obebodd. 
Förbud riktar sig till alla som skräpar ned. Och enligt de uppgifter som framkommit 
är avfallet xxxxxxxxxxx och inte den lagfarne ägaren. 
 
Uppställning av skrotbilar, dunkar, batterier, medför dessutom en risk för förore-
ning av mark och grundvatten, även risk för påverkan av närliggande vattentäkter 
föreligger. 
Dessa risker har påtalats för xxxxxxx såväl muntligt som i inspektionsanteckning-
arna trots detta har rättelse inte skett, varför ett föreläggande vid vite bedöms nöd-
vändigt. 
 
xxxxxxx har också berättat att även om det är xxxxxxxxxx xxxxx, som är lagfaren 
ägare till fastigheten, är det han som svarar för det som har samlats på tomten. 
 
Uppställning av skrotbilar/uttjänta fordon etc kan medföra en risk för förorening av 
mark och grundvatten, även risk för påverkan av närliggande vattentäkter förelig-
ger. 
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Samhällsbyggnadskontoret har påtalat dessa risker för xxxxxxxxx såväl muntligt 
som i inspektionsmedelanden, trots detta har rättelse inte skett, varför ett förläggan-
de vid vite bedöms nödvändigt. 
 

Bilagor 
Besvärshänvisning med anvisningar om överklagande 
 
Fotografier  
- med E-mail från 2010 
- från inspektionsanteckningarna 2011 
- inspektionsanteckningar den 8 juni 2012 med foton 
 
Delges 
  
xxxxxxxxxxxxxxxxx BODEN, Rek mb  
xxxxxxxxxxxxxxxxx BODEN. Rek mb 
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Dnr 725-2011-452 

§ 51 xxxxxxxxxxx – Föreläggande vid vite att vidta åtgärder en-
ligt Miljöbalken  
 
Beslut  

  

Vanligt avfall – skräp 
Miljö- och byggnämnden förelägger vid ett vite av 10 000 kronor, xxxxxxxxx, att 
senast 2012-08-31 skicka vanligt avfall som Sopor, sopsäckar, träpall, järnspis, 
däck, skoterhuv etc. och övrigt avfall som framgår av fotografier i bilaga 1 – 10 till 
avfallsanläggning. 

Detta beslut är fattat med stöd av 26 kap 9, 14 §§ Miljöbalken och med hänvisning 
till 2 kap. 3 § Miljöbalken. 

Uttjänta fordon – med körförbud 
Miljö- och byggnämnden förelägger, xxxxxxxxx personnummer xxxxxxxx, xxxx 
vid ett vite av 10 000 kr att senast 8 veckor efter delgivning forsla bort motorblock-
et och följande fordon från fastigheten till auktoriserad bilskrotningsanläggning: 

 

Fordon – Reg nr Reg ägare enligt 
Trafikverket 

Skick 

   
xxxx xxxx Körförbud 2007-05-01 

Kraftigt sönderslaget 
Motorblocket ligger vid sidan 
av fordonet 

   
  Körförbud - 2002-12-12 
   
  Fordonet är avställt 

 
Miljö- och byggnämnden förelägger xxxxxx, personnummer xxxxxx, xxxx xxx, vid 
ett vite av 1 000 kronor att senast 10 veckor efter delgivning, sända in kvitto från 
bilskroten på fordonen som skrotats. 
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. 
 

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 – adress xxxxxxxxxx 
Lagfaren ägare är: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

                För fastigheten gäller utomplansbestämmelser. 
                Fastigheten bebos av xxxxxxxxxxx 
 

Klagomål på nedskräpning 
Miljö- och byggnämnden fick in klagomål på nedskräpning av fastigheten xxxxx 
under juli 2011. 

 
Inspektion av förhållandena på fastigheten juli och november 2011 
Inspektioner av förhållandena gjordes juli och november 2011 av fastigheten varvid 
kunde konstateras att det på tomten fanns vanligt avfall, fordon och farligt avfall 
(motorblock). Förhållandena fotodokumenterades vid inspektionen. 

 
Vanligt avfall 
• Cykel 
• Presenning 
• Träpall 
• Diverse möbler 
• Cykel Järnspis 
• Skoterhuv 

 
Farligt avfall 
• Personfordon i olika skick och med körförbud 

 
Fordon – Reg nr Reg ägare enligt Trafikver-

ket 
Skick 

xxxx x Körförbud 2007-05-01 
Kraftigt sönderslaget 
Motorblocket ligger vid 
sidan av fordonet 

   
xxxxx x Körförbud - 2002-12-12 
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xxx – xxxx 

 
xxxxx 

 
Fordonet är avställt 

 
Anteckningarna från inspektionen sändes till xxxxxxxxx, personnummer xxxxxx i 
en inspektionsrapport med fotografier. 

Lagstöd 
Miljöbalken (1998:908) 
Enligt 15 kap. 30 § miljöbalken får ingen skräpa ned utomhus på en plats där all-
mänheten har tillträde eller insyn till. Enligt 2 kap 3 § miljöbalken är alla skyldiga 
at 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 miljöbal-
kens 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. 

 
Plan- och bygglagen (2010:900) 
Enligt Plan- och bygglagens 8 kap. 15 § skall en tomt hållas i vårdat skick och skö-
tas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivning-
en och för trafiken inte uppkommer. 

Bedömning 
Miljö- och byggnämnden bedömer att förvaringen på fastigheten Lappträsk 1:53:s 
gårdsplan av bl a följande avfall inte är godtagbar. 

 
Vanligt avfall 
Träpall 
Sopor 
Sopsäckar 
Järnspis 
Flera däck 

 
Farligt avfall 
Uttjänta fordon 
Motorblock direkt på marken 
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Dessa avfall innebär en nedskräpning, då det är vanprydande och att allmänheten 
har tillträde och insyn till platsen som ligger intill väg nr 763. Förbud riktar sig till 
alla som skräpar ned. Och enligt de uppgifter som framkommit är det xxxxxx som 
svarar för avfallet. 

 
Uppställning av uttjänta fordon, motorblock samt spridda fordonsdetaljer medför 
dessutom en risk för förorening av mark och grundvatten, även risk för påverkan av 
närliggande vattentäkter föreligger. Dessa risker har påtalats för xxxxx såväl munt-
ligt som i inspektionsanteckningarna trots detta har rättelse inte skett, varför ett fö-
reläggande vid vite bedöms nödvändigt. 

Bilagor 
Besvärshänvisning med anvisningar om överklagande 

 
- med E-mail från den 1 juli 2011 
- från inspektionsanteckningarna den 13 juli 2011 
 
____________ 

 
För genomförande   

 
     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Rek mb 
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Dnr 2011-26-427 

§ 52 Svartbjörsbyn 2:59 och 11:77 – Begäran om omprövning av 
nämndens beslut 2012-02-14 § 8, klassning och avgift för 
Svalget Återvinning AB. 

  

Beslut  
Miljö- och byggnämnden beslutar med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808) 
och den av kommunfullmäktige beslutade taxan om avgifter för prövning och till-
syn enligt miljöbalken daterat 19 december 2011 § 172 att Svalget Återvinning AB, 
Box 79, 961 21 Boden, organisationsnummer 556790-7653, till nämnden skall be-
tala en årlig tillsynsavgift. 

Nämnden beslutar att nedsätta avgiften för prövning och tillsyn med stöd av 23 § i 
den av kommunfullmäktige beslutade taxan för prövning och tillsyn inom miljöbal-
kens område, dat. 2011-12-19 § 172 och 9 kap. 3 § förordning om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 

Beslutet avser treårsperioden 1 januari 2012 till och med den 31 december 2014.  

Nämnden beslutar att avgiften för åren 2012, 2013 och 2014 skall uppgå till  
45 713 kr per år + index och att betalning skall ske till Bodens kommun inom tid 
som anges i räkning. 

Beslutet gäller även om det överklagas. 

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

Beskrivning av ärendet 
Svalget Återvinning AB, Box 79, 961 21 Boden har under mars månad 2012 in-
kommit med följande begäran avseende nämndens tillsynsavgift för deras verksam-
het: 
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Vid ett möte den 25 maj 2012 mellan tillsynsmyndigheten och bolagets represen-
tant Henrik Hübinette, Sweco Environment AB, reviderades bolagets begäran om 
omprövning. Bolaget begär att de under den kommande treårsperioden erhåller en 
fast nedsatt taxa för varje år som motsvarar tillsynsbehovet. Bolaget framhåller att 
de är i en uppbyggnadsfas och de begär att den taxa som nämnden beslutar för åren 
2012-2014 inte begränsar de mängder avfall som tillståndet medger. 
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Bolaget har den 28 maj 2012 inkommit med en komplettering till deras begäran om 
omprövning. Bolaget anser att mekanisk bearbetning (kod 90.100) är tydligt kopp-
lad till mellanlagring (kod 90.30) som har 20 timmar för tillsyn.   
Bolaget vill att deras verksamhet mekanisk bearbetning (90.100) ska erhålla avgift 
för 20 timmar eftersom tillsynen av båda dessa verksamheter är jämförlig. I bola-
gets förslag har den totala kostnaden för tillsyn angetts till 45 368 kr. Timtaxan har 
då felaktigt angetts till 789 kr. Den gällande timtaxan är 795 kr. 

Skäl för beslutet 

Lagrum 

Med stöd av 9 kap. 3 § första stycket förordningen (1998:940) om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken får en avgift i det enskilda fallet sättas ned 
eller efterskänkas, om det finns skäl med hänsyn till prövningens omfattning, till-
synsbehovet eller annan särskild omständighet.  

Bedömning 

Bolaget har inkommit med en begäran om omprövning av tillsynsavgiften på  
96 791 kr som nämnden beslutade den 14 februari 2012.  

Nämnden bedömer att bolagets begäran om nedsättning av tillsynsavgiften är skä-
lig, med stöd av 23 § i kommunfullmäktiges beslutade taxa dat. 2011-12-19 § 172 
och 9 kap. 3 § första stycket förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken. 

Bolagets verksamhet är i ett uppbyggnadsskede och de avfallsmängder som hante-
ras är totalt sett mycket mindre än de mängder som tillståndet medger. Dessutom 
sker ingen tillverkning av betong eller asfalt, vilket innebär att dessa tillstånd ännu 
inte tagits i anspråk. 

Nämnden bedömer att tillsynsavgiften för bolagets verksamhet kan sättas ner under 
den kommande treårsperioden, år 2012-2014 i enlighet med bolagets begäran.  

Nämnden medger att ingen avgift tas ut för de verksamheter som inte kommit igång 
och att den avgift som föreslås motsvarar tillsynsbehovet på anläggningen. 

En redogörelse av bolagets förslag och förslag till beslut för perioden 2012-2014 
kan ses i tabell bilaga 1.  

Timfaktor och avgift 
Kommunfullmäktige har genom beslut den 19 december 2011 § 172 fastställt 
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Taxan gäller från och med 1 
januari 2012. Timtaxan är för närvarande 795 kr. 
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Avgiftens storlek är lika med produkten av timtaxan multiplicerat med timfak-
torn för respektive verksamhet. För den verksamhet som bedrivs vid anläggning-
en skall enligt taxan följande timfaktor gälla: 

 
Kod  Timfaktor  Avgift 

90.30-3B  20 tim  15 900 kr 
90.50-1B  35 tim  27 825 kr 
90.100-2B (Nedsatt 20 tim) 20 tim  15 900 kr 
90.360-2B  20 tim  15 900 kr 
90.420-3B  30 tim  23 850 kr 
26.110-C  0 tim  0 kr 
26.150-2C  0 tim  0 kr 

 
Enligt 18 § i Taxa inom Miljöbalkens område gäller "Om en fabrik, anläggning el-
ler annan inrättning omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 2 
skall full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg 
av 25 procent av summan av de belopp som anges för de övriga verksamheterna." 

 
För Svalget Återvinning AB innebär det 52 669 kr + index eller 27 825 + 25 % 
av (23 850 + 15 900 + 15 900 + 15 900), d v s 27 825 + 17 887,5 = 45 713 kr + 
index. 

 
Årsvis indexering av timtaxan sker för varje kalenderår (avgiftsår) med en procent-
sats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex 
(totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. 

 
Avgiften kommer därmed för år 2012, 2013 och 2014 att bli 45 713 kronor per år 
+ årsvis indexering 
 
___________  

 

För verkställighet 
Svalget Återvinning AB, Box 79, 961 21 Boden 

Bilaga 
Sammanställning över tillsynsavgifter för år 2012-2014 
Hur man överklagar hos Länsstyrelsen 
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Ärende 19 

§ 53 Tillåten sockel- och källarhöjd vid beviljande av bygglov vid 
sjöar i Bodens centrala delar 

  

Beslut  
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar att: 

1.    vid beviljande av bygglov för ny bebyggelse utan källare vid sjöar i Bodens 
centrala delar ska sockelhöjden vara 9,60 m.ö.h. enligt höjdsystem RH 2000 

2.    vid beviljande av bygglov för ny bebyggelse med källare vid sjöar i Bodens 
centrala delar ska källarens grundplatta vara minst 9,60 m.ö.h. enligt höjd-
system RH 2000 

3.   vid beviljande av bygglov för tillbyggnader av befintlig bebyggelse skall 
tekniska åtgärder vidtas för att säkerställa risken för inträngande vatten om 
grundläggning av tillbyggnaden måste anpassas till befintliga nivåer och 
ligger under 9,60 m.ö.h. enligt höjdsystem RH 2000 

4.   Restriktionerna ska gälla vid sjöarna: Buddbyträsket, Bodträsket, Svartby-
träsket, Lillavan, Nedre Avan, Storavan, Bodån och vattendragen mellan 
ovanstående sjöar 

Beskrivning av ärendet 
Sårbarheten för översvämningar inne i tätorten och även utefter älven är stor. Under 
hösten 2011 har nivåer på 8,08 meter över havet (m.ö.h). uppmätts inne i tätorten. 
År 2008 var nivån 8,61 m.ö.h. Bedömningen är att Boden antagligen kommer att 
få återkommande problem med detta i och med klimatförändringarna, regniga hös-
tar och mycket snö på vintern. Det var endast drygt tre år sen senast.  

Vi vet att Bodån är orsaken till att det inte går att avbörda mer vatten, att åtgärda 
detta kostar stora pengar. Om vi inte åtgärdar Bodån måste vi vara restriktiva med 
att tillåta bebyggelse för nära vattenytorna. 

Ett 500-årsflöde är beslutat utefter älven och den nivån är ett bra riktmärke. 

Inne i tätorten har vi idag inget beslut om tillåtna sockel- och källarhöjder vid bygg-
lovsbeviljande. Det finns därför behov att fatta ett sådant beslut. 

Höjdsystem 
Bodens kommun har bytt höjdsystem till RH 2000 i samband med byte av koordi-
natsystem till det nya nationella referenssystemet, Sweref 99. 

Vattennivåer för år 2008 och 2011 är redovisade i det gamla höjdsystemet RH00. 
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Differensen mellan RH 2000 och RH00-systemet för alla punkter i Boden är -0,963 
meter, d.v.s. för att komma till RH 2000 ska i genomsnitt 0,963 m adderas till de 
lokala höjderna (RH00). 

Det innebär att: 
8,50 m.ö.h enligt RH00 = 9,463 m.ö.h. enligt höjdsystem RH 2000 (avrundat 9,50 
m.ö.h) 

Därför bör 9,50 m.ö.h. i höjdsystemet RH 2000 användas för att fastställa sockel- 
och källarhöjder vid beviljande av bygglov. 

_____________  

Delgivning  

Handläggarna på samhällsbyggnadskontoret  
Säkerhetssamordnaren  
Räddningstjänsten 
Tekniska förvaltningen, VA-avdelningen  
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Ärende 21 

§ 54 Svartbyn 1:128 AF1-området: Förslag på vägnamn 
/adressområdesnamn 

  

Beslut 
Miljö- och byggnämnden godkänner vägnamnet Komponentvägen.  

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har lämnat förslag på vägnamn och adressområdesnamn 
på del av Svartbyn 1:128, AF1 området. 

Förslaget är Komponentvägen. 

___________  

För genomförande  

Samhällsbyggnadskontoret 
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Ärende 22 

§ 55 Miljöstipendium 2012 
  

Beslut  
Miljö- och byggnämnden delegerar till beredningen som består av Lars Nilsson (s), 
Staffan Hansson (v) och Bo Hultin (m) att besluta i ärendet. 
 
_________  
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Dnr 2012-318-427 

 
§ 56 Principiellt ställningstagande i frågan ”Hyttsten – produkt 

eller avfall” 
  

Beslut  
Miljö- och byggnämnden beslutar att inte se hyttsten som används för anläggnings-
ändamål som ett avfall och att anmälningsplikt enligt Miljöbalkens bestämmelser 
därmed tills vidare inte gäller för detta inom Bodens kommun.  

Samtidigt upphäver nämnden beslut 2012-05-02 § 31 p.g.a. fel i beslutet. 

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

Beskrivning av ärendet 
Ursprung 
Hyttsten är en masugnsslagg som uppstår som en restprodukt vid järnframställning. 

 
Användning 
Användningen av masugnsslagg från SSAB Luleå sker främst som ballastmaterial 
(hyttsten) vid vägarbeten, uppförande av planer etc i bl a hela Fyrkanten (Luleå, 
Boden, Piteå och Älsvbyns kommuner). Dvs i första hand inom ett sk närområde 
för transport av materialet ut i kommunerna. 

 
Hyttsten förekommer ofta i samband med anläggningsarbeten inom kommunerna i 
närheten av SSAB i Luleå (Fyrkanten-kommunerna). 

 
Hyttsten som restprodukt ett avfall eller en biprodukt? 
Det har i många år pågått en diskussion om hyttstenen ska betraktas som ett avfall 
eller som en produkt, där olika myndigheter haft en uppfattning och tillverkar-
na/producenterna en annan.  

 
Detta har betydelse bl. a för om hyttstenen betraktas som ett avfall så gäller anmäl-
ningsplikt enligt miljöbalkens bestämmelser vid användning av avfall för anlägg-
ningsändamål.  

 
Därför är det är viktigt att få ett principiellt ställningstagande från miljö- och bygg-
nämnden i denna fråga. 
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Olika ställningstaganden om hyttstenen 
Miljönämnden i Luleå kommun har under åren 2009-2011 vid olika tillfällen be-
handlat frågan om hyttstenen är ett avfall eller en biprodukt och inhämtat bl a ytt-
randen i denna fråga från både SSAB i Luleå och Naturvårdsverket. 

Naturvårdsverkets yttrande, 2009-05-05, utdrag ur….. 
Naturvårdsverket anser i sitt yttrande sammanfattningsvis att hyttstenen inte är av-
fall och därmed inte bör omfattas av avfallslagstiftningen om 
- användningen bedöms som lämplig och inte leder till negativa följder för miljön och 

människors hälsa 
- inga särskilda skyddsåtgärder krävs vid användningen 
- dess egenskaper är kvalitetssäkrade och  
- det är säkerställt när den produceras att den kommer att användas. 
Ovanstående gäller under förutsättning att innehavaren inte i praktiken ändå gör sig 
av med hyttstenen. Då bör den ändå betraktas som avfall. 

 
SSAB’s yttrande, 2009-09-07, utdrag ur….. 
SSAB Tunnplåt AB har under mer än 30 år tillverkat och sålt masugnsslagg (hytt-
sten)som material för anläggningsbyggande framförallt Luleås närområden och 
Fyrkantskommunerna (hit hör Bodens kommun). Totalt har ca 7 miljoner ton hytt-
sten levererats i området pga hyttstenens egenskaper som en bra ballastprodukt, vil-
ket är lätt, isolerande och god bärighet. 

 
BDX i Norrbotten svarar för produktion och försäljning av produkten hyttsten dvs 
masugnsslagg som är vidareförädlad genom krossning, malning och siktning till ett 
antal hyttstensprodukter i olika sorteringar; se www.hyttsten.se. 

 
SSAB och BDX anser sammanfattningsvis bl a 
Hur användningen av hyttsten bedöms som lämplig inte leder till negativa följder 
för människors hälsa och miljön. 

 
 

Om hyttstenen kräver särskilda skyddsåtgärder vid användningen 
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Hur hyttstenens egenskaper är kvalitetssäkrade 

 
Hur det är säkerställt att när hyttstenen produceras att den kommer att användas 

 
 

Mark- och miljööverdomstolens domslut, 2011-10-04, utdrag ur…… 
Utdrag ur mark- och miljööverdomstolens domslut 2011-10-04 gällande SSAB´s 
tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet vid bolagets anläggningar i Luleå anfört 
följande om hyttsten. 

 
Mark – och miljödomstolen har i enlighet med vad länsstyrelsen yrkat ändrat mil-
jödomstolens deldom på så sätt att det i tillståndsmeningen inte längre anges att till-
stånd lämnas till ”biprodukter i fallande mängder”. 

 
I domskälen anges att oavsett vad tillståndet innehåller så avgörs inte frågan om de 
olika material som uppstår vid bolagets anläggningar utgör biprodukter eller avfall 
vid den nu aktuella tillståndsprövningen utan vid t. ex. tillsynsmyndighetens fortlö-
pande granskning av bolagets verksamhet. 

 
Mark – och miljööverdomstolen kan därför inte ta ställning till om den masugns-
slagg som uppkommer utgör en biprodukt eller ett avfall. 

 
Hänvisningen i tillståndsmeningen till de material som bolaget idag betecknar som 
biprodukter kan tolkas som att klassificeringsfrågan skulle vara avgjord genom mil-
jödomstolens deldom. För att undanröja denna tveksamhet finns det skäl att bifalla 
länsstyrelsen yrkande.  
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Luleå Miljönämnds ställningstagande, 2011-12-15, paragraf 54 
I sin bedömning anser Luleås miljönämnd bl a följande 

 
Den osäkerhet och oenighet som för närvarande råder om hur hyttstenen ska betrak-
tas � avfall eller inte – är inte bra och frågan behöver klargöras. Med de regler som 
rådde innan det nya ramdirektivet för avfall var miljökontorets uppfattning att hytt-
sten var att betrakta som avfall. Det är dock nu, enligt miljökontorets bedömning, 
möjligt att göra en annan tolkning. Med hänvisning till Naturvårdsverkets yttrande 
och SSAB´s svar på miljökontorets frågor föreslår miljökontoret därför att miljö-
nämnden ska ta ställning för att hyttstenen inte längre ska betraktas som ett avfall. 
Om innehavaren i praktiken gör sig av med hyttstenen gäller inte detta, då betraktas 
den som ett avfall i alla fall. 

 
Bedömningen om ett material är en produkt eller ett avfall kan variera över tiden. 
Ett tidigare beslut innebär inte att hyttstenen alltid ska klassas som en produkt om 
förhållandena förändras. Detta skulle t ex kunna vara framtagande av kriterier på 
EU-nivå för när avfall upphör att vara avfall. Att ett material betraktas som en pro-
dukt minskar inte ansvaret enligt miljöbalken hos verksamhetsutövaren. Verksam-
hetsutövarna (t ex tillverkare och användare) ska bland annat tillämpa de allmänna 
hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken. 

 
Samtidigt som det vore olyckligt om hyttstenen skulle bedömas på olika sätt i de 
kommuner där hyttstenen används (Fyrkanten-kommunerna) och av länsstyrelsen.  

 
Länsstyrelsen har bland annat framfört att lämpligheten att använda hyttstenen mås-
te bedömas på ett eller annat sätt. Miljönämnden delar denna uppfattning. Ansvaret 
för att bedöma om hyttstenen är lämplig att använda på den aktuella platsen ligger 
på den som ska använda materialet, precis som för andra typer av produkter som 
skulle kunna medföra olägenheter om de används på ett felaktigt sätt. Underlag för 
denna bedömning är den produktinformation som tillverkaren lämnar. Skulle det 
trots detta uppstå problem till följd av användningen av hyttstenen har miljönämn-
den möjlighet att ingripa genom tillsyn. 

 
Miljönämnden hävdar inte att hyttsten under alla förhållanden är att betrakta som en 
produkt och aldrig som avfall. Om innehavaren i praktiken gör sig av med hyttste-
nen, då betraktas den som ett avfall i alla fall. Bedömningen om ett material är en 
produkt eller ett avfall kan variera över tiden. Ett tidigare beslut innebär inte att 
hyttstenen alltid ska klassas som en produkt om förhållandena förändras. Detta 
skulle t ex kunna vara framtagande av kriterier på EU-nivå för när avfall upphör att 
vara avfall. 

 
Att ett material betraktas som en produkt minskar inte ansvaret enligt miljöbalken 
hos verksamhetsutövaren. 
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Verksamhetsutövarna (t ex tillverkare och användare) ska bland annat tillämpa de 
allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken. 

 
Miljönämnden i Luleå beslutar därför avslutningsvis följande. 
Miljönämndens beslut 
Miljönämnden beslutar att inte se hyttsten som används för anläggningsändamål 
som ett avfall och att anmälningsplikt enligt miljöbalkens bestämmelser därmed 
inte gäller för detta inom Luleå kommun. 

Skäl för beslutet 
Som Luleå miljönämnd anför är det viktigt att i första hand hela Fyrkanten har en 
likartad bedömning vid hantering av hyttsten eftersom den nyttjas åtminstone i stort 
sett hela Fyrkanten. Trovärdigheten vid tolkning om hur detta material får hanteras 
krävs och är nödvändigt eftersom både producenten (SSAB Tunnplåt AB och 
BDX) marknadsför materialet för bl a anläggningsändamål inom alla dessa kom-
muner. 

 
Vidare är det känt för Miljö- och byggnämnden att hyttsten används av olika entre-
prenörer i Bodens kommun som konstruktionsmaterial bl a vid vägbyggen bl a av 
Svevia och kommunens egen Gatuavdelning. 

  
Samtidigt som det vore olyckligt om hyttstenen skulle bedömas på olika sätt i de 
kommuner där hyttstenen används (Fyrkanten-kommunerna) och av länsstyrelsen.  

 
Länsstyrelsen har bland annat framfört att lämpligheten att använda hyttstenen mås-
te bedömas på ett eller annat sätt. Självfallet delar Miljö- och byggnämnden delar 
denna uppfattning. Ansvaret för att bedöma om hyttstenen är lämplig att använda 
på den aktuella platsen ligger på den som ska använda materialet, precis som för 
andra typer av produkter som skulle kunna medföra olägenheter om de används på 
ett felaktigt sätt. Underlag för denna bedömning är den produktinformation som 
tillverkaren lämnar. Skulle det trots detta uppstå problem till följd av användningen 
av hyttstenen har Miljö- och byggnämnden möjlighet att ingripa genom tillsyn. 

 
Miljö- och byggnämnden hävdar i likhet med Luleå kommuns miljönämnd inte att 
hyttsten under alla förhållanden är att betrakta som en produkt och aldrig som av-
fall. Om innehavaren i praktiken gör sig av med hyttstenen, då betraktas den som 
ett avfall i alla fall. Bedömningen om ett material är en produkt eller ett avfall kan 
variera över tiden. Ett tidigare beslut innebär inte att hyttstenen alltid ska klassas 
som en produkt om förhållandena förändras. Detta skulle t ex kunna vara framta-
gande av kriterier på EU-nivå för när avfall upphör att vara avfall. 

 
Att ett material betraktas som en produkt minskar inte ansvaret enligt miljöbalken 
hos verksamhetsutövaren. Verksamhetsutövarna (t ex tillverkare och användare) 
ska bland annat tillämpa de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken. 
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Exempelvis har Trafikverket (fd Vägverket) tagit fram informationsmaterial med råd och 
krav vid användning av material vid konstruktion av vägar mede luftkyld masugnsslagg – 
hyttsten, bl a 

 
Publ 2005:39   Luftkyld masugnsslagg - hyttsten - i vägkonstruktioner 
Publ 2009:158   VVR - Alternativa material 
Publ 2009:159   VVR - Alternativa material 
Publ 2009:160   VVR - Alternativa material 
 
Användning inom och intill område för bostadsbebyggelse  

  Användning vid anläggning av vägar och uppfarter inom bostadstomter anser     
  Miljö- och byggnämnden att hyttsten inte generellt bör komma i fråga och använ   
  das. Skälet till detta är bl a risker för luktolägenheter och påverkan på närliggande  
  dricksvattentillgångar. 

  Uppkommer ändå önskemål att få använda hyttsten för anläggningsändamål och  
  som konstruktionsmaterial  måste en anmälan enligt Miljöbalken lämnas till   
  nämnden. 

_________ 
 
Delgivning 

 
Tekniska förvaltningens gatuavdelning i Bodens kommun 
BDX i Norrbotten 
Markhandläggaren i Bodens kommun 
Luleå kommuns miljönämnd 
Länsstyrelsen i Norrbottens län 
 

 
                   Bilaga Besvärshänvisning 
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Dnr 2011-892-451  
 

§ 57 xxxxxxx, Bodens kommun. Begäran om utdömande av vite 
med stöd av Miljöbalken  
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden hemställer hos Mark- och miljödomstolen med begä-
ran om prövning och utdömande av vite enligt punkten 1 i miljö och  
byggnämndens beslut 2011-12-13, § 89. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2011-12-13, § 89, att med stöd av 26 kap. 
9 och 14 §§ miljöbalken, och med hänvisning till 2 kap. 3 § och 15 kap. 30 § miljö-
balken, förelägga ägarna till fastigheten till fastigheten xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx 
och xxxxxxxxxx att senast den 30 april 2012 ha städat av fastigheten och till god-
känd mottagningsanläggning transporterat bort skrotbilar, bilbatterier och annat far-
ligt avfall som lagras på tomten. 

Föreläggandet förenas med ett vite på 10 000 kronor för var och en xxxxxxx och 
xxxxxxxxx 

Vidare skall de till Miljö- och byggnämnden lämna följande redovisning 

Mottagningsbevis eller motsvarande dokumentation var fordonen och avfallet enligt 
föreläggandet har lämnats. Av intyget ska framgå: 

-  var fordonen är inlämnade (mottagare) 
-  hur mycket som lämnats (mängd) 
-  vad som lämnats (avfallsslag, fordon och batterier) 
-  när fordonen och batterierna är inlämnade (datum/årtal) 
-  uppgifter i övrigt som kan antas styrka att föreläggandet genomförts. 

Uppgifterna ska redovisas för Miljö- och byggnämnden senast 2012-05-14 

Vidare beslutade miljö- och byggnämnden om ytterligare ett löpande vite om  
25 000 kronor för var och en xxxxx och xxxxxxxx om inte föreläggandet fullgjorts 
till 2012-09-01. 

Delgivning 
Beslutet med vitesföreläggande delgavs xxxxxxxx den 16 januari 2012 och 
xxxxxxxx den 27 januari 2012. Beslutet har inte överklagats. 

Skäl för beslutet 
Klagomål på fordonsförvaringen 
Skrivelse daterad 2011-10-22 till bröderna xxxxxxxx skickades över om förhållan-
dena på fastigheten xxxxxxxxxx.  
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I skrivelsen fördes fram att klagomål kommit över förvaringen av fordon på denna 
fasighet och att fordonen bör forslas bort. 
 
Telefonkontakt från xxxxxxxxxx den 11 november 2012 
Ingenting har hörts från xxxxxxxx med undantag för ett telefonsamtal från xxxxx 
xxxxxxx där han funderade över varför han inte får ha fordon med körförbud på 
fastigheten och berättar bl a följande. 
Den där xxxxxxxxx - ägare är från xxxxxx och att han har bett henne att hämta bi-
len. Men inget har hänt. Sedan anser han att fastigheten inte ligger inom skydds-
område för vattentäkt och att han vill ha 1-2 bilar kvar på tomten och att rensning-
en av de övriga kommer att vara klar till den 1 februari 2012. 
 
Miljö- och byggnämndens föreläggande om bortforsling och skrotning av fordo-
nen samt omhändertagande av farligt avfall från fastigheten xxxxxxxx togs den 13 
december 2012 paragraf 89. 
 
Inspektion av fastigheten den 8 juni 2012 
Personal från Samhällsbyggnadskontoret samt Miljö- och byggnämndens ordföran-
de har den 8 juni 2012 besökt fastigheten xxxxxxxx och konstaterat att den ser ut 
att vara obebodd samt att det fortfarande finns fordon på tomten men att det farliga 
avfallet som batterierna har avlägsnats. 
 
Från inspektionen finns anteckningar med fotografier. 

Bedömning 
Miljö- och byggnämnden gör bedömningen att såvitt kunde ses inga andra åtgärder 
vidtagits på fastigheten är borttagningen av batterierna har inte föreläggandet följts. 
Ingen dokumentation och inga kontakter har tagits från bröderna xxxxxxx styrker 
också detta att vitet bör dömas ut. 
 
Att förvara fordon med körförbud och farligt avfall som sönderspruckna batterier 
oskyddat inom tomt som tillika ingår i kommunens skyddsområde för Gunnarsbyns 
vattentäkt kan inte anses vara vare sig tillfredsställande eller godtagbart ur miljö- 
och skyddssynpunkt. 
 
Därför är det motiverat att hemställa hos Mark- och miljödomstolen om prövning 
och utdömande av vite enligt vitesföreläggandet. 
 
Frågan om ev nedsättning av vitesbeloppet får Mark- och miljödomstolen göra ef-
tersom del av föreläggandet avseende bortforsling av batterierna har gjorts. 

 
För genomförande  
 
Mark- och miljödomstolen  
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