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§ 55 Information 
 

Förutom information om dagens ärenden redovisade även följande: 

• Borgmästaravtalet 

• Vattenförvaltning, Bodensjöarna och dagvattenstrategin 

• Nåiden informerar om byggprojektet på Enen 

• Bygglov Apelsingränd, Sävast 11:113 (2017/223) 

• Bygglov äldreboende Björknäsområdet (2017/386) 

• Samråd över detaljplan för Boden 56:9 m.fl. Resecentrum Stationsgatan 
(KS 2017-254) 

• Samråd över detaljplan för del av Boden 52:10, Boden 56:39, Kv Palmen 
intill Centralskolan (KS 2017-176) 

• Granskning av detaljplan för Enen 1 och 2, Boden 50:4 samt del av 
Boden 56:39 (KS 2017-476) 
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§ 56 Sammanträdesplan 2018 
 

Beslut 
Sammanträdesplan för 2018 fastställs enligt förslag. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämndens sammanträdesplan för 2018 föreslås enligt nedan: 

Nämndsmöte  
Tisdagar kl 13.15 

Fasta ärenden 

2018-02-06 
(heldag) 

∗ Verksamhetsberättelse 2017 

∗ Behovsutredning och tillsynsplan miljö- och hälsoskydd  
2018-2020 

∗ Behovsutredning och plan för livsmedelskontroll 2018-2020 

∗ Tillsynsplan för plan- och bygglagens verksamhetsområde 
2018 

2018-03-13 ∗ Information LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) 

2018-04-24 ∗ Strategisk plan/budget 2019-2021 

∗ Kontrollplan badvattenkvalitén 2018 

∗ Miljöstipendium 2018 

2018-06-19 
(heldag) 

∗ Studiebesök på fm 

∗ Delårsredovisning för tillsyn miljöbalken samt för 
livsmedelskontrollen april 

2018-09-11 
 

∗ Delårsredovisning för tillsyn miljöbalken samt för 
livsmedelskontrollen aug 

∗ Verksamhetsberättelse/delårsrapport per augusti 

∗ Ev. ny strategisk plan/budget 2019-2021  

2018-11-06 ∗ Verksamhetsplan 2019-2021 

∗ Justering av taxor 

∗ Sammanträdesplan 2019 

2018-12-11 ∗ Indexreglering timavgift miljö och livsmedel 

 
För kännedom: Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 57 Verksamhetsplan 2018-2020 inkl intern kontrollplan 
miljö- och byggnämnden 
2017-385-012 

Beslut 
Miljö och byggnämnden godkänner verksamhetsplan samt internkontrollplan 
för 2018-2020. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö och byggnämnden budgetram för 2018-2020 uppgår till 671 tkr, 665 tkr 
och 664 tkr 

Internkontrollplan 2018 
Varje nämnd ska ta fram en intern kontrollplan som innehåller 
kontrollmoment, kontrollansvar, metod och tidplan för rapportering av både 
obligatoriska och egna kontrollområden. Planen ska ingå som en bilaga till 
verksamhetsplanen.  

Fullmäktige har fastställt följande gemensamma kontrollområden: 

− Efterlevnad av systematiskt arbetsmiljöarbete (ej aktuellt för MBN) 

− Trygghet och säkerhet 

− Uppföljning av statsbidrag (ej aktuellt för MBN) 
Förutom de gemensamma områdena har Miljö- och byggnämnden valt tre 
egna kring hantering av ärenden: 

− Kontroll av ej avslutade ärenden äldre än 1 år 

− Kontroll att beslut fattade i nämnden under 2016 har verkställts 

− Kontroll beslut om utredning eller avhjälpande åtgärder förorenade 
områden 

Beslutsunderlag 
Förslag till verksamhetsplan samt intern kontrollplan 2018-2020 

 

För kännedom 
Ekonomikontoret 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 58 Justering av taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område 
2014-1056-406 

Beslut 
1. Miljö- och byggnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta 

justeringar i taxa för kommunens prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
(1998:808) område. 

2. Justeringar i taxan föreslås gälla från och med 2018-01-01. 

Lagrum 
Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 8 kap. 3b 
kommunallagen (1991:900). 

Bestämmelser om rätt för kommunfullmäktige att meddela föreskrifter 
om avgifter för kommunens prövning och tillsyn finns i 27 kap. 1 § 
miljöbalken (1998:808). 

Förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken. Enligt 1 kap. 2 § gäller bestämmelserna i 9 kap. 4 och 5 §§ i 
denna förordning för en kommunal myndighets verksamhet.  

Motivering 
Taxan baseras på det underlag som SKL, Sveriges kommuner och Landsting, 
har tagit fram för tillsyn inom miljöbalkens område, ”Taxa inom 
miljöbalkens område utifrån risk- och erfarenhetsbedömning” dat. 2012-05-
30 samt den justerade taxebilaga 2, dat. 2017-05-19.  

Justeringar i taxebilaga 2 beror till största del på de ändringar som är gjorda i 
miljöprövningsförordningen och som i sin tur har anpassats till framför allt 
industriutsläppsdirektivet (IED) (2010/75/EU). 

Grunderna för avgiftsuttaget följer kommunallagen, självkostnadsprincipen, 
likställighetsprincipen och retroaktivitetsförbudet. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Boden beslutade 2014-12-15 § 131 om taxa för 
prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt timavgift vid 
tillämpning av taxan. Justering av taxan gjordes 2015-12-21 § 188 och  
2016-12-19 § 153.  

Taxan består av fyra delar; Taxa, taxebilaga 1, taxebilaga 2 och taxebilaga 3. 

Den 1 januari 2017 trädde flera ändringar i miljöprövningsförordningen 
(2013:251) i kraft. Med anledning av dessa förändringar finns ett behov av 
justering av taxebilaga 2. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K27P1
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Forts § 58 
Justeringar i taxebilaga 2 är även gjorda under Rubriken 
Hälsoskyddsverksamheter – Boende, så att årlig tillsynsavgift kan tas ut för 
den återkommande tillsynen av flerbostadshus.  

I taxebilaga 3 justeras tabellen för riskbedömning så att avgiftsklasserna 1:1 
och 2:B ändras från timavgift (T) till en timme (1) årlig tillsynsavgift. Denna 
tabell tillämpas när en verksamhet  riskklassas och bedöms hamna i 
respektive riskkolumn. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-11-06 

Taxebilaga 2: Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskyddsverksamheter. 

 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 

För kännedom 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 59 Taxa för tillsyn över försäljning i detaljhandeln av 
folköl, tobak, receptfria läkemedel samt elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare 
2017-1184-406 

Beslut 
1. Miljö- och byggnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta taxa för 

kommunens handläggning av ärenden och tillsyn enligt alkohollagen 
(2010:1622), tobakslagen (1993:581), lag (2009:730) om handel med 
vissa receptfria läkemedel samt lag (2017:425) om elektroniska cigaretter 
och påfyllningsbehållare.   

2. Taxan föreslås gälla från och med den 1 januari 2018. 

3. Miljö- och byggnämnden föreslår kommunfullmäktige att från den 1 
januari 2018 upphäva tidigare beslut om taxa för tillsyn av folköl, tobak 
samt receptfria läkemedel fastställd 2015-12-21 § 189. 

Lagrum 
Enligt 8 kap 10 § alkohollagen ges kommunen rätt att ta ut avgifter för den 
löpande tillsynen av detaljhandel med folköl. 

Enligt 19 b § tobakslagen ges kommunen rätt att ta ut avgifter för sin tillsyn 
av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror. 

Enligt 23 § lag om handel med vissa receptfria läkemedel ges kommunen rätt 
att ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig 
detaljhandel. 

Enligt 46 § lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ges 
kommunen rätt att ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver 
anmälningspliktig försäljning med elektroniska cigaretter eller 
påfyllningsbehållare. 

Motivering 
I nämndens nuvarande taxa inom områdena för alkohollagen, tobakslagen 
och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel framgår att för 
verksamheter som omfattar fler än ett verksamhetsområde ska tillsyn och 
avgift samordnas. 

Denna samordning bör även omfatta tillsyn och avgift för försäljning med 
elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare. Samordning motiveras av 
att tillsynsmetodiken inom dessa fyra verksamhetsområden är av likartad 
karaktär med likartad lagstiftning som alla faller inom begreppet 
skyddslagstiftning. 



 

Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 
9(25) 

Sammanträdesdatum 
2017-11-07 

 
 

  
 

 
Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur 
  

 

Forts § 59 
Samordnad tillsyn innebär en samordningsvinst för såväl miljö- och 
byggnämnden som för verksamhetsutövaren. 

Grunderna för avgiftsuttaget följer kommunallagen, självkostnadsprincipen, 
likställighetsprincipen och retroaktivitetsförbudet. 

Taxan föreslås gälla från och med 1 januari 2018. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Boden beslutade 2015-12-21 § 189 om taxa för tillsyn 
av folköl, tobak samt receptfria läkemedel.  

Genom detta beslut sammanfördes tre taxor till en gemensam taxa och 
samtidigt infördes en fast årlig tillsynsavgift för de försäljningsställen som 
omfattas av miljö- och byggnämndens regelbundna tillsyn över 
verksamhetsområdena folköl, tobak och receptfria läkemedel. 

Den 1 juli 2017 trädde lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare samt förordning (2017:429) om elektroniska cigaretter 
och påfyllningsbehållare i kraft. Enligt denna lag har kommunen ett 
tillsynsansvar gällande elektroniska cigaretter (även kallade e-cigaretter) och 
påfyllningsbehållare på försäljningsställen. Kommunen ska även ta emot 
anmälan om försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare från 
näringsidkare. 

I Bodens kommun är det Miljö- och byggnämnden som har ansvaret för 
tillsynen över den som bedriver anmälningspliktig försäljning med 
elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-10-26 
Förslag till taxa 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 

För kännedom 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 60 Valrossen 3, Erikslund 2:2 och 3:2. Föreläggande att 
utreda spridning av föroreningar från förorenat område 
2017-819-423 

Beslut 
1. Bodensågen AB, org.nr. 556062-2341, föreläggs att utreda spridning av 

föroreningar via grundvatten och ledningssystem för VA och fjärrvärme 
från det förorenade området beläget på fastigheterna Valrossen 3 och 
Erikslund 2:2.  

Utredningen ska omfatta:  

• Undersökning och kartläggning av spridning och 
spridningsförutsättningar av föroreningar från Bodensågens 
verksamhetsområde via grundvatten och ledningssystem för VA och 
fjärrvärme.  

• Provtagning och analys av föroreningar i grundvatten i befintliga 
grundvattenrör. 

2. Plan för utredningen/undersökningen ska lämnas in till miljö- och 
byggnämnden senast tre månader efter det att beslutet vunnit laga kraft. 
Utredning får inte påbörjas innan nämnden har godkänt planen. 

3. Resultat från utredningen ska redovisas till miljö- och byggnämnden 
senast nio månader efter det att nämnden har godkänt planen. 

Avgift 
För handläggning av ärendet tar miljö- och byggnämnden ut en avgift enligt 
taxa fastställd av kommunfullmäktige i Bodens kommun 2014-12-15 § 131. 
Beslut om avgift tas separat.  

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

Lagrum 
Beslutet är taget med stöd av 26 kap 9 §, 2 kap 8 § samt 10 kap 1, 2 §§ 
miljöbalken samt 10 kap 2, 4 och 8 §§ miljöbalken (lydelse före 1 augusti 
2007). 
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Forts § 60 

Bedömning/motivering 
Av 10 kap. 2 § miljöbalken framgår att det är den som bedriver eller har 
bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som har bidragit till en 
föroreningsskada eller allvarlig miljöskada är ansvarig för det avhjälpande 
som ska ske enligt 10 kap. miljöbalken.  

Miljö- och byggnämnden gör bedömningen att kompletterande 
undersökningar är nödvändiga innan åtgärd då föroreningar och spridning 
via ledningar, brunnar och ledningsgravar i och från sågverksområdet har 
bara undersökts delvis.  

Tidigare års provtagning av grundvatten, placerat i området där gamla 
impregneringen låg, har visat på höga halter av arsenik medan prover på 
grundvatten i södra delarna av sågverksområdet inte påvisar arsenik i 
förhöjda halter. I dagsläget går det inte att hitta någon förklaring till var de 
höga halterna av arsenik i grundvattnet tar vägen. Utredningar har visat att 
Östra malmspårsdiket (belägen på del av fastigheten Järnvägen 100:1 och 
Erikslund 9:13) är recipient för delar av grund- och ytvattnet från 
Bodensågens område. Västra malmspårsdiket (belägen på del av fastigheten 
Järnvägen 100:1) är recipient för ytvattnet från Östra malmspårsdiket och 
även recipient för delar av grund- och dagvatten från Bangårdsområdet. 
Båda dikena är förorenade med PAH:er och arsenik.  

Det förekommer kreosotlukt i den kommunala pumpstationen för spillvatten 
som ligger strax söder om Bodensågens område. Det råder en oklarhet till 
varför och hur kreosotlukten kommer in till pumpstationen. Ledningskartor 
för VA visar att det går spillvattenledningar från och genom 
sågverksområdet där föroreningar förekommer, bl.a. Valrossen 3 (gamla 
impregneringen), till pumpstationen.  

Det råder oklarheter kring spridning av föroreningar från Bodensågens 
området och var de föroreningar som har påträffats i Östra malmspårsdiket 
och Västra malmspårsdiket samt i pumpstationen härrör från. Miljö- och 
byggnämnden föreläggar därför Bodensågen att utreda spridning av 
föroreningar via grundvatten och ledningssystem för VA och fjärrvärme från 
förorenat område på fastigheterna Valrossen 3 och Erikslund 2:2. 

Bodensågen framför i sitt yttrande att de ser att utredning som beslutas om är 
tydligt specificerad. Miljö- och byggnämnden utformar därför föreläggandet 
så att Bodensågen först ska ta fram och redovisa en plan för 
utredningen/undersökningen som nämnden ska godkänna innan utredningen 
påbörjas.  
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Forts § 60 
Nämnden anser att detta ger Bodensågen möjlighet till att själv avgöra i 
vilken omfattning och på vilket sätt utredningen ska genomföras. Att 
nämnden sedan ska godkänna planen innan utredning påbörjas gör att 
nämnden har möjlighet att se till att syftet med utredningen/undersökningar 
uppfylls. 

Om ytterligare utredningar/undersökningar kommer att behövas framgent 
eller inte är inget miljö- och byggnämnden tar ställning till i detta skede. 
Bodensågen AB har ett verksamhetsutövaransvar enligt 10 kap. miljöbalken 
för föroreningar som deras verksamhet har orsakat inom deras 
verksamhetsområde och eller som har spridits till utanför 
verksamhetsområdet. Bodensågen AB har också ett utredningsansvar för de 
föroreningar som orsakats av driften av Nordbergs såg innan de övertog 
driften.  

Bodensågen AB har gjort undersökningar och det bedöms skäligt att de även 
har ett ansvar för vidare undersökningar inom sågens område och dess 
påverkansområde. Miljö- och byggnämnden bedömer vidare att det inte finns 
skäl att jämka undersökningsansvar i det här stadiet utan eventuell jämkning 
bör istället ske i åtgärdsstadiet. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden har låtit genomföra en förnyad ansvarsutredning 
enligt 10 kap miljöbalken avseende såg- och bangårdsverksamhet på 
fastigheterna Valrossen 3, Erikslund 2:2, Erikslund 3:2, Erikslund 9:13 och 
Järnvägen 100:1. Tidigare genomförd ansvarsutredning för de förorenade 
områdena är från 2003 med komplettering år 2004, sedan dess har 
utredningar och undersökningar av föroreningssituation i området 
genomförts samtidigt som rättpraxis har utvecklas varför det har funnits skäl 
att se över den tidigare ansvarsutredningen. Syftet med ansvarsutredningen 
har varit att utreda huruvida det finns någon som kan hållas ansvarig för 
utredningar enligt 10 kap miljöbalken. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-10-20 
PM Ansvarsutredning, dat. 2017-05-31, WSP Sverige AB 
Minnesanteckningar från möte 2017-04-25   
Yttrande till förslag till beslut från Ulf Contman, dat. 2017-07-08 
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Forts § 60 
 

För genomförande 
Bodensågen AB, Moråsvägen 2, 961 67 Boden 
 

För kännedom 
Ingemar Nilsson, ingemar.nilsson@bodensagen.se 
Ulf Contman, ulf@contman.se 
Maria Åström, geohjalp@telia.com 
Trafikverket, Henrik Eriksson, henrik.eriksson@trafikverket.se 
Länsstyrelsen i Norrbottens län 
Samhällsbyggnadskontoret, mark- och plan avd 
Tekniska förvaltningen 

 

mailto:ulf@contman.se
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§ 61 Heden x:xx; Ansökan om utdömande av vite, nedskräpning 
2012-889-451 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden begär hos Mark- och miljödomstolen om prövning 
och utdömande av vite på 10 000 kr enligt nämndens beslut 2016-12-13 § 
112.  

Det finns inga skäl att jämka vitesbeloppet.  

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2016-12-13 § 102 att förelägga 
xxxxxxxxxxxx vid löpande vite av 10.000 kronor för varje kvartal som 
passerar utan att föreläggandet följs.  

Från föreläggandet framgår att xxxxxx ska genomföra följande: 

1. Lämna och sända in kvitto/bevis eller liknande från bilskroten på 
följande fordon: Volvo med regnr xxx xxx, vit skåpbil samt 
plåtchassit till en Volvo. 

2. Lämna de fyra spilloljefaten till godkänd mottagningsanläggning 

3. Förvara de fordon som inte står på hårdgjord yta på lämpligt sätt 

2017-10-09 genomfördes en uppföljande inspektion och det kunde 
konstateras att vitesföreläggandet inte är uppfyllt. 

xxxx har delgivits vitesföreläggandet 2017-01-10. Beslutet har vunnit laga 
kraft. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-10-18 
Inspektionsrapport, 2017-10-09 
Vitesföreläggande, 2016-12-13 
Inspektionsrapport, 2016-10-26 

 

För kännedom 
Mark- och miljödomstolen, Umeå Tingsrätt (mmd.umea@dom.se) 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 62 Balder 5 och 6; Ansökan om bygglov flerbostadshus 
2017-331 

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

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

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

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig enligt 10 kap. 9 § plan- 
och bygglagen, PBL. Sökanden uppmanas inkomma med förslag på 
kontrollansvarig. 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. 

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

Avgift  
Avgiften för bygglovet är 55 100 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Fakturan skickas i en separat försändelse. 

Avgift för startbesked inklusive utstakning och nybyggnadskarta debiteras i 
samband med tekniskt samråd. 

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

Beskrivning av ärendet 
Aulis i Norr AB, Nordanträsk 23, 95442 Södra Sunderbyn ansöker om  
bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheterna Balder 6 och  
Balder 5. 

Fastigheten omfattas av detaljplan 25-BOD-1577 antagen den 18 januari 
1946. Planbestämmelse B, III, s = Bostäder i högst tre våningar, 
sammanbyggda hus . Högsta tillåtna byggnadshöjd är 10,4 meter. Högsta 
tillåtna taklutning är 15 grader. 

Bygglovansökan avviker från gällande detaljplan genom att byggnaden har 
en taklutning på 30 grader samt att delar av byggnaden (entréer och 
balkonger) avses att uppföras på ringprickad mark (mark avsedd för gårds 
och terassöverbyggnad).  
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Forts § 62 
En mindre del av byggnaden avses att uppföras i fyra våningar (ca 10% av 
takytan) detta beroende på behov av installationsrum för bland annat 
ventilation. Med anledning av att den delen är så begränsad samt att den inte 
påverkar byggnadens totalhöjd bedömer miljö- och byggnämnden att 
byggnaden ska betraktas som att den uppförs i tre våningar. 

Med anledning av att ansökan avviker från gällande detaljplan har berörda 
sakägare beretts tillfälle att yttra sig.  

xxxxx Balder 4 (fastighetsägare, boende, verksamhetsutövare) anser att 
byggnaden blir för hög vilket påverkar hennes utsikt mot järnvägsstationen. 
Hon påpekar även att fasaden bekläs med ett ytskikt som skiljer sig markant 
från hennes vilket förfular området. Vidare anser hon att tillgängligheten till 
hennes fastighet försämras för såväl varutransporter som för parkering. 

Xxxx  Balder 4 (boende) har lämnat in lika synpunkter som ovan (Susanne). 

xxxx Oden 1(fastighetsägare, verksamhetsutövare) menar att en nybyggnad 
på fastigheterna försämrar parkeringsmöjligheterna i området. 

Miljö- och byggnämnden bedömer att avvikelsen mot detaljplanen avseende 
taklutningen inte påverkar omgivningen påtagligt. Gällande utsikten mot 
järnvägsstationen från fastigheten Balder 4 skulle en flackare taklutning inte 
medföra en bättre sikt. 

Fasadbeklädnaden på den nya byggnaden består av tegel i två kulörer. 
Fasaderna på bebyggelsen i omgivningen utgörs av träpanel, tegel eller 
putsad fasad. Miljö- och byggnämnden anser att byggnaden smälter väl in i 
omgivningen. 

Gällande parkeringsplatser är det varje enskild fastighetsägares ansvar att 
sörja fastighetens behov av dessa. Parkeringsplatser för boende i det nya 
flerbostadshuset kommer att iordningställas på den egna fastigheten. Detta 
innebär att de inte ianspråktar parkeringsplatser på annan mark. 

Avvikelserna från detaljplanen har enligt 9 kap. 31 b § PBL bedömts som en 
liten avvikelse från gällande detaljplan och som är förenliga med planens 
syfte. 

Ansökan om bygglov har granskats enligt 8 kap. PBL, med avseende på 
placering, lämplighet, yttre utformning och användning. 
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Forts § 62 

Tekniskt samråd/startbesked 
Innan åtgärden får påbörjas ska startbesked utfärdas av miljö- och 
byggnämnden (10 kap. 3 § PBL). Innan ett startbesked kan lämnas ska ett 
tekniskt samråd hållas (10 kap. 14 § PBL). 

Miljö- och byggnämnden skickar en skriftlig kallelse till det tekniska 
samrådet. 

Vid samrådet ska upprättad kontrollplan fastställas, tidpunkt för utstakning 
bestämmas, behov av arbetsplatsbesök avgöras tillika eventuellt 
kompletteringsbehov av handlingar. Vidare ska det fastställas vilka 
handlingar som ska inlämnas till miljö- och byggnämnden för att ett 
slutbesked ska kunna lämnas. 

Påbörjas åtgärden innan ett startbesked har lämnats utgår en sanktionsavgift 
enligt plan- och byggförordningen (9 kap. 20 § PBF). 

Slutsamråd/Slutbesked 
När åtgärden slutförts ska miljö- och byggnämnden utfärda ett slutbesked 
enligt 10 kap. 4 § PBL. Innan detta kan ske ska nödvändiga handlingar 
inlämnas till miljö- och byggnämnden och ett slutsamråd ska hållas på plats 
(10 kap. 30 och 34 §§ PBL). 

Byggnaden får inte tas i bruk innan ett slutbesked har meddelats (10 kap. 4 § 
PBL). 

Tas byggnaden i bruk innan slutbesked har lämnats utgår en sanktionsavgift 
enligt 9 kap. 21 § plan- och byggförordningen, PBF. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-10-24 
Ansökan med ritningar dat. 2017-09-14 
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Forts § 62 
 

För kännedom 
Aulis i Norr AB, Nordanträsk 23, 95442 Södra Sunderbyn 
Post- och inrikestidningen, PoIT 
Mättekniker och bygginspektör på samhällsbyggnadskontoret 
Fastighetsägare och verksamhetsutövare Oden 1; xxxx, 96134 Boden 
Fastighetsägare, boende och verksamhetsutövare Balder 4; xxxx, 96161 
Boden  
Boende Balder 4; xxxx, 96161 Boden 

 
Meddelas fastighetsägare och hyresgäster på; 
Balder 1 (Torggatan 2 och Stationsgatan 1B) 
Balder 2 (Prinsgatan 2) 
Balder 3 
Balder 4 (Kungsgatan 7)  
Balder 7 (Kungsgatan 1 A-D) 
Balder 8 (Stationsgatan 3) 
Oden 2 (Kungsgatan 8A) 
Oden 15 (Prinsgatan 8 och 10) 
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§ 63 Ansökan om överlåtelse av tillsyn på avfallsanläggningar 
2017-1155-427 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden godkänner ansökan och överlämnar ärendet för 
beslut till kommunfullmäktige. 

Beskrivning av ärendet 
Miljöprövningsförordning (2013:251) fick 2017-01-01 omfattande 
förändringar för att uppfylla kraven i utsläppsdirektivet. En av de största 
förändringarna skedde i 29 kap. som handlar om miljöfarliga verksamheter 
som hanterar avfall.  

Ändringarna har, utöver att vissa verksamheter har fått nya 
verksamhetskoder, även inneburit att två verksamheter som bedrivs inom 
Bodens kommun har fått en ny prövningsnivå och har gått från B-
verksamhet till A-verksamhet. Det innebär att Miljö- och byggnämnden sen 
2017-01-01 inte längre är den operativa tillsynsmyndigheten för 
avfallsanläggningarna Svalget Återvinning AB och Restproduktbearbetning i 
Boden AB. Denna tillsyn har istället övergått till Länsstyrelsen i Norrbottens 
län. 

Länsstyrelsen överlät den operativa tillsynen till Bodens kommun 1993-07-
01 gällande tillståndspliktiga B-verksamheter och 1993-01-01 gällande 
täkter. Länsstyrelsen beslutade, 2010-11-29, att överlåta det operativa 
tillsynsansvaret gällande vattenskyddsområde och tillhörande 
skyddsföreskrifter för Kusöns grundvattentäkt till Miljö- och byggnämnden.  

Beslutsmotivering 
En statlig operativ tillsynsmyndighet får överlåta åt en kommunal nämnd att 
utöva den operativa tillsynen om kommunfullmäktige begär det (18 § 
Miljötillsynsförordning 2011:13). 

Överlåtelsen får gälla (19 § Miljötillsynsförordning 2011:13)  

1. en viss typ av tillsynsobjekt. 

2. en viss typ av tillsynsobjekt med undantag för ett visst eller vissa tillsynsobjekt. 

3. ett visst tillsynsobjekt. 

Verksamheterna som omfattas av en ny prövningsnivå är 
avfallsanläggningarna Svalget Återvinning AB och Restproduktbearbetning i 
Boden AB. Det är därför endast dessa två tillsynsobjekt som är aktuella för 
en begäran om övertagande av tillsyn. 
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Forts § 63 
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram en ansökan om överlåtelse som 
bedöms innehålla den information som Länsstyrelsen kommer behöva för att 
kunna pröva begäran. 

Sammanfattningsvis kan sägas att verksamheterna inte har förändrats något 
utan båda bedriver samma typ av miljöfarlig verksamhet som tidigare. 
Svalget Återvinning AB omfattas av ett tillstånd som gavs 2010 och 
Restproduktbearbetning i Boden AB av ett tillstånd som gavs 2011. Miljö- 
och byggnämnden har varit den operativa tillsynsmyndigheten för båda 
verksamheterna från de startade. 

En ansökan om överlåtelse av tillsynen för avfallsanläggningarna Svalget 
Återvinning AB och Restproduktbearbetning i Boden AB skulle i det 
närmaste anses vara att återgå till normalläge och bör således rimligen inte 
innebära några negativa förändringar för Miljö- och byggnämnden, 
Länsstyrelsen, verksamhetsutövarna, människors hälsa eller miljön.   

Samhällsbyggnadskontoret har både personella resurser och tillräcklig 
kunskap att utöva en tillfredsställande tillsyn av verksamheterna. 
Samhällsbyggnadskontoret har även en mångårig insyn och kunskap om just 
dessa specifika verksamheter då tillsyn av dessa har bedrivits i 7 respektive 
20 års tid.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-10-16 
Ansökan till Länsstyrelsen 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 

För kännedom 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 64 Gunnarsbyn x:xx, Ansökan om verkställighet hos 
kronofogden, nedskräpning 
2013-832-451 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden ansöker hos Kronofogdemyndigheten om 
verkställighet av nämndens beslut 2016-06-21 § 48, som avser föreläggande 
om uppstädning till 2016-10-31. 

Lagrum 
Beslutet är taget med stöd av 26 kap 17 § miljöbalken, med hänvisning till 
miljöbalken 15 kap 26§, 26 kap 9, 14 och 15§§.  

Bedömning/Motivering 
Miljö- och byggnämnden har vid flertalet tillfällen förelagt xxxx att städa 
upp fastigheten Gunnarsbyn x:xx och forsla bort fordonen till en 
auktoriserad bilskrot. Nämndens förelägganden 2015-12-15 §102 och det 
senaste 2016-06-21 §48 förenades med vite.  

Vid inspektion 10 maj 2016 kunde miljö- och byggnämnden konstatera att 
förhållandena vid fastigheten är de samma som vid tidigare inspektioner. 
Fortfarande stod 28 fordon och personbilar i uttjänt skick, dessutom 
förvarades fordonsdetaljer av olika slag kring bygganden. Område kring 
garagebygganden gav intrycket att vara belamrat av fordon och 
fordonsdetaljer i uttjänt skick. Samtliga fordon och personbilar var enligt 
nämndens uppfattning i skrotmässigt skick, vissa till och med fordonsvrak 
varför miljö- och byggnämnden bedömde alla fordon som uttjänta. 
Vegetation som träd och sly har vuxit upp kring fordonen, vilket talar för att 
fordonen har funnits på samma plats under flera års tid, xxxxx medgav själv 
vid inspektionen den 20 maj 2015 att flera av fordonen har stått där sedan 
70- och 80-talet. Vad nämnden kunde se hade inga åtgärder alls vidtagits för 
att städa upp fastigheten med avseende på fordon eller fordonsdetaljer. Då 
uppstädning av fastigheten inte hade skett trots tidigare föreläggande från 
miljö- och byggnämnden, utfärdade nämnden ett nytt vitesföreläggande 
2016-06-21 §48. Beslutet har vunnit laga kraft. 

Miljö- och byggnämnden har vid uppföljande besök 30 november 2016, 27 
april 2017 och 11 oktober 2017 vid fastigheten noterat att inga åtgärder har 
vidtagits på fastigheten för att städa upp den eller forsla bort fordonen; alla 
fordon och all vegetation har konstaterats vara är kvar och inga tecken på att 
några åtgärder har vidtagits har noterats. 
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Forts § 64 
Miljö- och byggnämnden anser därför att xxxxx saknar förmågan att 
genomföra de förelagda åtgärderna varför nämnden vänder sig till 
kronofogdemyndigheten med en ansökan om verkställighet av beslut 2016-
06-21 §48 om uppstädning till 2016-10-31.  

Beskrivning av ärendet 
Fastigheten Gunnarsbyn x:xx har vid inspektioner allt sedan år 2001 
konstaterats vara hårt belastad med fordon och personbilar samt 
fordonsdetaljer.  

Miljö- och byggnämnden har förelagt xxxx vid flertalet tillfällen att städa 
upp fastigheten Gunnarsbyn x:xx och forsla bort fordonen till en 
auktoriserad bilskrot. Nämndens senaste föreläggande 2016-06-21 §48 om 
uppstädning förenades med ett vite på 60 000 kr.  

Eftersom de förelagda åtgärderna inte har genomförts vänder sig miljö- och 
byggnämnden till kronofogdemyndigheten med en ansökan om 
verkställighet.  

Vidare sänder miljö- och byggnämnden över beslutet till 
inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistret. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-10-19 
Miljö- och byggnämndens beslut 2016-06-21 § 48 
Inspektionsrapport inkl bilder 2016-05-10 
Foton tagna vid förbipassering 2016-11-30 
Foton tagna vid förbipassering 2017-04-27  
Foton tagna vid förbipassering 2017-10-11  
 

För kännedom 
Kronofogdemyndigheten 
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning, 761 80 Norrtälje 
xxxxxx 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 65 SBK-rapport november 
 

Beslut 
SBK-rapporten med bilagor läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat en rapport för november.  

Rapporten ger en översikt av aktuella ärenden och nyheter inom 
miljöbalkens, alkohollagens och plan- och bygglagens områden. Rapporten 
ger även en översikt av vad som är på gång inom mark och 
exploateringsverksamheten samt aktuella detaljplaner och nämndens 
ekonomi.  

Till rapporten bifogas månadsvis uppföljning över mål och nyckeltal enligt 
fastställd verksamhetsplan. 
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§ 66 Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Redovisade delegationsbeslut för perioden 2017-09-04—2017-10-29 läggs 
till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet  
Samhällsbyggnadskontoret har, i enlighet med sin delegationsrätt och under 
vissa förutsättningar lämnat tillstånd/godkännanden, beviljat respektive 
avslagit ansökningar och lämnat yttranden inom följande verksamheter: 

- Miljötillsyn 

- Livsmedelskontroll 

- Serveringstillstånd, tillsyn 

- Yttranden och tillstånd 

- Bygglov 
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§ 67 Meddelanden och delgivningar 

Beslut 
Redovisade meddelanden och delgivningar läggs till handlingarna. 

Beslut från andra myndigheter 
• KF-beslut 2017-10-16 § 101; Tillägg i MBN reglemente, E-cigaretter 

(KS 2017-516) 

• KF-beslut 2017-10-16 § 108, delårsrapport aug (KS 2017-322) 

• Lst; Överklagan om att rensa bort avfall från majbrasa i Harads avskrivs 
(2017-636-427) 

• Lst; Överklagan från Region Norrbotten om utredning av förorenat 
område på Torpgärdan avskrivs (2016-193-423) 

• Lst; Prövar inte strandskyddsdispens fritidshus Svartbjörsbyn 5:58 
(2017-134) 

• Åklagarmyndigheten; Förundersökning om misstänkt miljöbrott för 
utbränd bil på Underbergets skjutbana läggs ner (2017-1006-451) 

• MMD; Tillstånd vattenverksamhet Harads 1:43, för kallbadhus Arctic 
Bath Harads (2017-576-422) 

• Lst; Kommunen saknar skyldighet att erbjuda vattentjänster till Övre 
Buddbyn (2017-733-427) 

Inspektioner 

• Heden 2:142 bergtäkt Tällberg BDX (2017-1014-427) 

• Råbäcken 4:63 grus- och sandtäkt Grubbtjärn BDX (2017-1013-427) 

• Svartbäcken 1:34 ovårdad tomt och skrotbilar  (2012-1017-451) 

Övrigt  

• Anmälan misstänkt miljöbrott, utbränt fordon Bodens Södra skjutfält 1:1  
(2017-1006-451) 

• Minnesanteckningar Vattengruppen nr 3 (2017-561-469) 

• Rapport IVL Luftkvaliteten i Sverige  

• Rapport IVL Urbanmätnätet 30 år 

• Yttrande till MMD om överklagan djurhållning Svartbjörsbyn (2015-1102-427) 

• Överlämning av BEAB´s miljörapport till Lst (2017-493-427) 
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