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Plats och tid Kommunstyrelsesalen, 13.15 – 15.40 

Beslutande Ledamöter 
Lars Nilsson (S) 
Birgitta Rensfeldt (S) 
Helena Nordvall (M) 
Glenn Blom (S) 
Gösta Eriksson (MP) 
Anders Dahlquist (C) 
Göran Åström (SD)  
Björn Isaksson (S)  

 Ersättare 
Jim Öman (S) 
Christer Bergdahl (NS) 
Kjell Larsson (KD) 

Övriga närvarande Samhällsbyggnadschef Lars Andersson 
Nämndsekreterare Carola Fridh 
Miljöinspektörer Emma Lindström §§ 49-57 
Miljöinspektörer Malin Svensson §§ 49-57 
 

Justerare Björn Isaksson 

Justeringens plats och tid Miljö- och byggnämndens kansli 2015-06-09 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer 39 - 58 

 Carola Fridh  

 Ordförande 
  

 Lars Nilsson  

 Justerare 
  

 Björn Isaksson   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag. 

Organ Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesdatum 2015-06-09 

Datum då anslaget sätts upp 2015-06-10 Datum då anslaget tas ned 2015-07-03 

Förvaringsplats för protokollet Miljö- och byggnämndens kansli 
 

Underskrift 
  

 Carola Fridh  
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§ 39 Informationer 
 
Följande informationer och rapporter godkändes och lades till handlingarna. 

• Granskning av detaljplan för Boden 57:12, Värmeverket.  Planändringen syftar 
till att möjliggöra utveckling av värmeverket och grundas på önskemål från Bodens 
Energi AB om att kunna bygga ut Värmeverksanläggningen med en ny 
värmepanna. (KS 2014/495). 
 

• Bodensjöarna; Sammanställning över algförekomst och häverten 2014 
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§ 40 Redovisning av meddelanden och delgivningar 

Beslut 
Redovisade meddelanden och delgivningar läggs till handlingarna. 
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Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Redovisade delegationsbeslut för perioden 2015-04-14—2015-05-28 läggs till 
handlingarna. 

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

- Miljötillsyn 

- Livsmedelskontroll 

- Serveringstillstånd, tillsyn 

- Yttranden och tillstånd 

- Bygglov 

- Kontrollplaner 
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§ 41 SBK-rapport maj 

Beslut 
SBK-rapporten läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat en rapport för maj.  

Rapporten ger en översikt av aktuella ärenden inom miljöbalkens och plan- och 
bygglagens områden. Rapporten ger även en översikt av vad som är på gång inom 
mark och exploateringsverksamheten samt aktuella detaljplaner och nämndens 
ekonomi.  
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§ 42 Delårsredovisning enligt internkontrollplan 2015 för tillsyn 
och kontroll inom miljöbalken och livsmedelslagstiftningen 
2014-1189-420, 2014-1190-460 

Beslut 
1. Delårsredovisning för tillsynen inom miljöbalkens område och livsmedels-

kontrollen 2015 läggs till handlingarna. 

2. Ytterligare redovisning om hur målen ska uppfyllas ska ske på nämnden i 
september. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden antog 2014-11-11 § 71 internkontrollplan avseende hantering 
av ärenden, uppföljning av inspektioner tillståndspliktiga miljöanläggningar, 
inventering enskilda avlopp samt kontroll av livsmedelsanläggningar. 

Miljö- och byggnämnden antog 2015-01-27, § 7, behovsutredning och tillsynsplan 
för 2015-2017 inom för områdena miljöbalken, strålskyddslagen, lagen om foder 
och animaliska biprodukter, tobakslagen och lagen om vissa receptfria läkemedel. 

Miljö- och byggnämnden antog 2015-01-27, § 8, plan för livsmedelskontroll  
2015-2017. 

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram en redovisning av hur tillsynen och 
kontrollen fortskridit under verksamhetsåret 2015 för perioden från och med den 
1 januari till och med den 30 april 2015. 

Beslutsunderlag 
Delårsredovisning för tillsynen inom miljöbalkens område 2015 
Delårsredovisning för livsmedelskontrollen 2015 

 

För kännedom 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 43 Medborgarförslag om namnbyte på Margaretagatan 
KS 2015-134 

Beslut 
Medborgarförslaget om namnbyte på Margaretagatan avslås. 

Sammanfattning 
 föreslår i ett medborgarförslag att Margaretagatan byter namn till 

Sven Utterströms gata. 
 
Kommunfullmäktige har 2015-04-20, § 61, överlåtit till miljö- och byggnämnden 
att besluta i ärendet. 
 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att medborgarförslaget avslås då det är så pass 
många boenden och företag som skulle påverkas.  
 
Margaretagatan är ett gammalt inarbetat gatunamn för boende, företagare, besökare 
och bodensare i allmänhet. Gatan finns angiven på Bodens Stads stadsplan som 
antogs 1901. Det bor ca 200 personer längs Margaretagatan och har det som sin 
folkbokföringsadress. Det finns också ett mindre antal företag som använder 
Margaretagatan som sin besöksadress. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-05-02 
 

 

För kännedom 
 

Samhällsbyggnadskontoret 
Kommunfullmäktige 
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§ 44 Revidering av miljö- och byggnämndens delegationsordning 
2013-440-003 

Beslut 
Förslag till revidering av delegationsordningen för miljö- och byggnämndens 
fasställs. 

Beskrivning av ärende 
Miljö- och byggnämndens delegationsordning antogs i sin helhet 2015-03-17, § 25. 

På grund av förändringar i verksamheten för plan- och bygglagen vid förfarandet 
av detaljplaner och områdesbestämmelser behövs en revidering av nuvarande 
delegationsordning göras enligt följande: 
  Ärende Lagrum Delegat Villkor 

 Plan- och bygglag (2010:900) 

B.5 5 kap PBL Att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser  
B.5.1.1 Vid enkelt planförfarande begränsat 

samt standardförfarande 
 Ordförande  

B.5.1.2 Vid små åtgärder, liten ändring av 
detaljplan 

 Chef sbk  

 Vid normalt planförfarande utökat 
förfarande fattar kommunstyrelsen 
beslut. 

   

 

 

 

För kännedom 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 45 Revidering av miljö- och byggnämndens reglemente 
2015-233-003 

Beslut 
Revidering av § 1 i miljö- och byggnämndens reglemente godkänns och 
överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämndens reglemente antogs av kommunfullmäktige i sin helhet 
2007-06-18, § 135. En revidering gjordes 2015-03-02, § 12 i samband med 
organisationsöversynen då nämnden tog över handläggningen av serveringstillstånd 
för alkohol. 

Ytterligare revidering av reglementets § 1 behöver göras enligt följande: 

• Då miljö- och byggnämnden har inte längre har ansvaret för att kontrollera 
djurskydd och primärproduktion av foder och livsmedel enligt 
djurskyddslagen så stryks det från nämndens ansvar för myndighetsutövning 
och tillsyn.  

• På grund av förändringar i plan- och bygglagen vid förfarandet av detaljplaner 
och områdesbestämmelser revideras reglemente enligt följande: 

”Miljö- och byggnämnden svarar för beredning och antagande av detaljplaner 
som beslutas enligt enkelt planförfarande begränsat samt standardförfarande”. 

 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 46 Bredåker S; Strandskyddsdispens för uppförande av 
byggnader på bysamfällighet 
2015-208 

Beslut 
Dispens för åtgärden kan ej medges, med stöd av strandskyddsbestämmelserna i  
7 kap. 15 § i miljöbalken, MB. 

Avgift 
Avgiften för prövning av strandskyddsdispens är 4 450 kronor (i enlighet med taxa 
fastställd av kommunfullmäktige). 

Beskrivning av ärendet 
 genom ombud, BokföringsByrån, Staffan Ohlsson ansöker om 

strandskyddsdispens för uppförande av byggnader på bysamfällighet på fastigheten 
Bredåker S inom Bodens kommun. 

Ärendet har tidigare varit föremål för handläggning och beslut där nämnden 
bedömt att överträdelse av strandskyddslagstiftningen (SFS) 2009:532 har skett i 
form av uppförd "lillstuga", friggebod/bastu/badtunna samt anordnande av 
grillplats och bryggfäste. 

Nämnden har i ärende MBN 2011- 024 förelagt sökande att vidta rättelse för de 
överträdelser som gjorts enligt miljöbalken, MB, beträffande skydd av områden. 

Luleå Tingsrätt har i en dom meddelad 2013-06-11 dömt sökande för brott mot 
områdesskydd. 

Bedömning 

Miljö- och byggnämnden bedömer att rättelse ska ske i enlighet med tidigare 
beslutat föreläggande (MBN 2011- 024) och att särskilda skäl i enlighet med 7 kap. 
18 c § för uppförande/anordnande av byggnader och anordningar enligt ansökan 
saknas. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-05-20 
Ansökan daterad 2015-04-21 
 

För kännedom 
/gn BokföringsByrån, Staffan Ohlsson, Stureg. 16, 961 33 Boden 

Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 47 Riktlinjer för oljeavskiljare 
2013-988-427 

Beslut 
Riktlinjer för oljeavskiljare antas. 

Beskrivning av ärendet 
Vid tillsyn av oljeavskiljare har det uppmärksammats att det behövs tydliga 
riktlinjer för vilka krav som bör ställas på oljeavskiljare i kommunen.  

Syftet med riktlinjerna är att få en samlad bedömningsgrund vid handläggning samt 
underlätta tillsynen av verksamheter som omfattas av krav på oljeavskiljare. 

Tekniska förvaltningen har yttrat sig över förslaget, och miljö- och byggnämnden 
har tagit yttrandet i beaktande men bedömer att kravet på utsläpp från oljeavskiljare 
tillsvidare bör vara 5 mg/liter vatten.  

Om rekommendationerna enligt SS-EN 858 ändras kan en revidering av riktlinjerna 
bli aktuell.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-05-26 
Förslag till riktlinjer 

 

För kännedom 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 48 Riktlinjer för användning av avfall för anläggningsändamål 
2015-756-427 

Beslut 
Riktlinjer för användning av avfall för anläggningsändamål antas. 

Beskrivning av ärendet 
Ett ökat intresse märks idag för att nyttiggöra avfall på olika sätt bland annat 
genom återvinning och återanvändning. Ett exempel på detta är nyttjandet av avfall 
för anläggningsändamål, vilket kan innebära att betong och tegel från byggnader 
används som fyllnadsmaterial. Även återvinning eller återanvändning av asfalt hör 
hit.  

Återbruk av material som producerats under årtionden då kunskapen om ingående 
ämnens farlighet inte befann sig på dagens nivå gör att spridningsrisken av hälso- 
och miljöskadliga ämnen ökar. Behov finns därför av riktlinjer för att reglera 
användningen av avfall för anläggningsändamål i Bodens kommun. 

Riktlinjen innehåller bland annat: 

- stöd för bedömning av föroreningsrisk,  

- krav på faktiskt syfte med den konstruktion, till vilken avfallet ska användas, 

- beskrivning av vanligt förekommande avfallstyper  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-05-25 
Förslag till riktlinjer 

 

För kännedom 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 49 Riktlinjer för plank, murar, staket samt skötsel av tomter 
2015-343 

Beslut 
Riktlinjer för plank, murar, staket samt skötsel av tomter antas. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt plan- och bygglagen (PBL) krävs det bygglov för att bygga plank och murar. 
Men lagen anger inte vad som skiljer plank, murar, staket och kantstöd från 
varandra. Lagen anger vidare att en tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att 
risken för olycksfall begränsas och att betydande olägenheter för omgivningen och 
för trafiken inte uppkommer.  

Med anledning av att lagstiftningen är otydlig har ett förslag till riktlinjer 
upprättats. Syftet med riktlinjerna är att de ska vara ett stöd för tjänstemännen i 
ärendehandläggningen samt på ett tydligare sätt upplysa kommunmedborgarna om 
vilka regler som gäller. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-05-11 
Förslag till riktlinjer 

 

För kännedom 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 50 ; Föreläggande om städning av 
fastigheter 
2015-643-427 

Beslut 

1. Vanligt avfall - skräp 
Miljö- och byggnämnden förelägger vid ett vite av 25 000 krono  

 
 att senast 2016-05-31 

skicka vanligt avfall som maskiner, redskap, verktyg och övrigt avfall som framgår 
av dokumentation till avfallsanläggning. Vitet sker löpande för varje halvår där 
åtgärderna inte genomförts.  

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

2. Farligt avfall 
Miljö- och byggnämnden beslutar vid ett vite av 25 000 kronor,

 
 att senast 2015-11-30 transportera bort farligt avfall i 

form av bilbatterier, gasoltuber, oljor, batterier mm som framgår av dokumentation till 
godkänd mottagningsanläggning. Vitet sker löpande för varje halvår där åtgärderna inte 
genomförts.  

Miljö- och byggnämnden förelägger 
 

senast 2015-12-31 sända in kopia på transportdokument 
alternativt mottagningsbevis för det farliga avfallet (gäller ej hushållens farliga avfall). 

Detta beslut är fattat med stöd av 26 kap 9, 14, 21 §§ Miljöbalken och med hänvisning 
till 2 kap 3§ Miljöbalken. 

3. Uttjänta fordon, fordon med körförbud 
Miljö- och byggnämnden förelägger 

 
tt senast 2015-11-30 forsla bort fordon enligt dokumentation från 

fastigheten till auktoriserad bilskrotningsanläggning. Vitet sker löpande för varje halvår 
där åtgärderna inte genomförts. 

Miljö- och byggnämnden förelägger 
 

senast 2015-12-31 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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§ 51 forts 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden har hanterat ärenden kopplat mot nedskräpning på de 
aktuella fastigheterna sedan år 2005 och har vid ett flertal tillfällen fått in klagomål 
om nedskräpning beträffande vanligt avfall, farligt avfall och skrotbilar med 
körförbud på. Ansvariga för nedskräpningen är  
som bor på fastigheten . 

Fastigheterna konstaterades vid senaste inspektion 20 maj 2015 fortfarande vara 
hårt belastade med avfall, farligt avfall och uttjänta fordon och fordon med 
körförbud. Det föreligger således fortfarande ett behov av uppstädning av 
fastigheterna. 

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 
miljöbalkens bestämmelser och enligt 26 kap. 14 § förelägga med vite. 

En inspektion genomfördes 2015-05-20 och det konstaterades att fastigheterna 
fortfarande är hårt belastade med avfall, farligt avfall och uttjänta fordon och 
fordon med körförbud. Det föreligger således fortfarande ett behov av uppstädning 
av fastigheterna. 

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 
miljöbalkens bestämmelser och enligt 26 kap. 14 § förelägga med vite. 

Uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen får begäras in med stöd av 26 
kap. 21 § Miljöbalken. 

Enligt 15 kap. 30 § Miljöbalken (1998:808) gäller att ingen får skräpa ned utomhus 
på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till. 

Enligt 15 kap. 1 § avses med avfall varje föremål, ämne eller substans som ingår i 
en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig 
att sig göra av med. 
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§ 51 forts 
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 
begränsas. 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. 

Bedömning 
 är taxerade som jordbruksenheter och ligger i 

byn Lassbyn där nedskräpningen tydligt kan ses.  
har medgett att de är lagfarna ägare av fastigheterna och ingår också i 

dödsboet efter . Vid kontakterna med  
har det framgått att de äger och svarar för det som finns lagrat på 

fastigheterna. 

Skäl för beslut 
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 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. 

 bör snarast genomföra en ordenlig uppstädning av hela 
tomten och inte nyttja den som en förvaringsplats för uttjänta fordon, olika sorters 
avfall, avfall, skrot, däck, batterier, kabel, metallskrot maskiner och annat bråte.  

Miljö- och byggnämnden bedömer att förvaringen på fastigheterna  
gårdsplaner av uttjänta fordon, olika sorters avfall, avfall, skrot, däck, batterier, 

kabel, metallskrot maskiner och annat bråte innebär en nedskräpning, då det är 
vanprydande och att allmänheten har tillträde och insyn till platsen som ligger inne 
i Lassbyn. 
Uppställning av olika fordon, maskiner, skrotbilar, dunkar, oljor, batterier medför 
dessutom en risk för förorening av mark och grundvatten, även risk för påverkan av 
närliggande vattentäkter föreligger. Det är viktigt att dessa typer av avfall tas om 
hand för att inte förorening av omgivningen ska ske.  

Dessa risker har påtalats för  såväl muntligt som i 
inspektionsanteckningarna trots detta har rättelse inte skett, varför ett föreläggande 
vid vite bedöms vara nödvändigt. 
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§ 51 forts 

Yrkanden 
Gösta Eriksson (MP) föreslår att tidpunkten för åtgärderna för vanligt avfall 
fastställs till 2016-05-31 samt för farligt avfall samt uttjänta fordon till 2015-11-30. 

Gösta Eriksson (MP) föreslår även att vitet fastställs till 25 000 kr per person, 
istället för förslaget på 10 000 kr per person samt att vitet blir löpande för varje 
halvår där åtgärderna inte genomförts.  

Helena Nordvall (M), Glenn Blom (S) och Gösta Åström (SD) bifaller Gösta 
Erikssons (MP) förslag. 

Ordföranden finner att miljö- och byggnämnden beslutar enligt Gösta Erikssons 
(MP) förslag. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-05-25 
Inspektionsrapport 2015-05-20 

 

För genomförande 
 

För kännedom 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 51 Brännberg 24:28, f.d. Lärarbostaden; Föreläggande om 
åtgärder för avfallshantering 
2013-1133-452 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden förelägger Euro Apartments AB, 556694-3717, 
Infjärdenvägen 489, 946 91 Roknäs, om följande om följande åtgärder för 
avfallshanteringen på fastigheten Brännberg 24:28. 

1. Ett slutet soputrymme/sophus, som innehåller erforderligt antal kärl och 
behållare för uppsamling och förvaring av avfallet från de boende från 
fastigheten Brännberg 24:28, ska uppföras. 

2. Soputrymmet/sophuset ska möjliggöra sortering och förvaring av avfallet i de 
avfallsslag som anges i Bodens kommuns renhållningsföreskrifter (KF 2015-
03-02 § 21). 

3. Soputrymmet/sophuset ska vara uppfört senast den 30 augusti 2015 

4. Fastighetsinnehavaren ska underhålla soputrymmet/sophuset, avfallskärl och 
behållare så att olägenhet såsom lukt, nedskräpning, förekomst av skadedjur, 
buller och dylikt förebyggs. 

5. Avfallshantering på fastigheten Brännberg 24:28 skall ske enligt Bodens 
kommuns renhållningsföreskrifter från 2015. 

6. Nedan uppräknade avfallsslag skall utsorteras enligt 9 § och bilaga 2 
renhållningsföreskrifter Bodens kommun (KF 2015-03-02 § 21): 

Matavfall 

Brännbart avfall 

Deponiavfall 

Grovavfall 

Trädgårdsavfall 

Småbatterier 

Bilbatterier 

Elektriskt och 
elektroniskt avfall, 
lysrör, lågenergilampor 
och glödlampor 

Kylar och frysar 

Farligt avfall 

Förpackningsmaterial 
och returpapper 

Läkemedel 

Latrin 

Bygg- och 
rivningsavfall 

Bilar  

7. Fastighetsinnehavaren och nyttjanderättshavaren ska informera de som bor på 
fastigheten Brännberg 24:28 om gällande regler för avfallshanteringen.  

8. Fastighetsinnehavaren ska upprätta ett egenkontrollprogram för avfall där det 
redovisas var de boende ska lämna olika avfallsslag. Egenkontrollprogrammet 
ska vara upprättat till senast 30 augusti 2015. 



 

Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 
20(38) 

Sammanträdesdatum 
2015-06-09 

 
 

  
 

 
Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur 
  

 

§ 52 forts 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden har sedan 2013 mottagit flertalet klagomål om bristande 
avfalls- och sophantering vid fastigheten Brännberg 24:28 från bl.a. boende i 
Brännberg. Vid inspektion av förhållandena vid fastigheten avseenden 
avfallshanteringen konstaterades att avfallshantering avseende möjligheter till 
sortering och kärlens placering måste åtgärdas. 

Lämpligt är att det uppförs ett slutet soputrymme/sophus med plats för kärl och 
behållare som medger för de boende att kunna lämna sitt matavfall och det 
brännbara avfallet separat. Det är även fastighetsinnehavarens skyldighet att 
användarna d.v.s. de boende informeras om gällande regler för avfallshanteringen. 

Lagrum 
Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken 26 kap. 9 § och miljöbalken 2 kap. 2, 3 
§§ samt Renhållningsföreskrifter för Bodens kommun (KF 2015-03-02 § 21). 

Bedömning/Motivering 
I renhållningsföreskrifterna för Bodens kommun (KF 2015-03-02 § 21) anges bl. a 
vilket ansvar och vilken skyldighet fastighetsinnehavare har för hushållsavfallet 
kring information, sorteringsskyldighet, behållare och att avfallet överlämnas till 
kommunen.  

Hanteringen av sopor/avfall vid f.d. Lärarbostaden på Brännberg 21 är inte 
acceptabel. Sopkärlens placering vid vägen medför att de under vintertid har frusit 
fast/är insnöade i plogkarmen och tömning inte är möjligt utan att riskera att kärlen 
går sönder. Att kärlen är insnöade i plogkarmen medför även svårigheter att lägga 
ner soppåsar i kärlen. Dessutom är kärlen överfulla och soppåsar har lagts utanför 
kärlen, vilket har medfört nedskräpning och risk att skadedjur letar mat bland 
soporna. Även om det under den senaste vintern tiden har varit kraftigt snöfall 
fråntar det inte fastighetsägarens skyldighet att se till att sopkärlen sköts om både 
för att soppåsar ska kunna läggas i kärlen samt att kärlen är tillgängliga för 
tömning. 

Lämpligt är att det uppförs ett slutet soputrymme/sophus med plats för kärl och 
behållare som medger för de boende att kunna lämna sitt matavfall och det 
brännbara avfallet separat. Därmed hålls också de olika avfallsslagen åtskilda. Ett 
slutet soputrymme/sophus medför också att kärlen står väderskyddade. Riskerna för 
olägenheter och andra störningar kan därmed minskas eftersom den allmänna 
hämtningsfrekvensen i Brännberg är var 4:e vecka. För uppförande av ett sådant 
slutet soputrymme/sophus bedöms att bygglov är nödvändigt. 
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§ 52 forts 
Kunskapen hos de boende i fastigheten om avfallshantering måste förbättras och 
allt avfall måste sorteras i olika avfallsslag enligt kommunens 
renhållningsföreskrifter och hållas skilt i olika avfallsbehållare och avfallskärl för 
vidare transport till godkända mottagningsanläggningar.  Det är 
fastighetsinnehavarens skyldighet att användarna d.v.s. de boende informeras om 
gällande regler för avfallshanteringen. Alla behållare måste märkas med skyltar och 
symboler som visar vad som ska läggas i respektive behållare. Det är lämpligt att 
även placera skyltar och symboler på vägg bakom behållarna. 

Övrigt avfall som tidningar, papper och förpackningar där det finns ett 
producentansvar, skall lämnas på den närliggande återvinningsstationen i 
Brännberg, ca 200 meter västerut från den aktuella fastigheten. På denna station är 
det också tydligt utmärkt var de olika avfallsslagen ska läggas. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-05-26 
Inspektionsrapport 2015-02-02 

 

För genomförande 
Euro Apartments AB, Infjärden 489, 946 91 Roknäs 
 

För kännedom 
Tekniska förvaltningen, VA-avd 
Migrationsverket i Boden, Ann-Gerd Malmström, Box 103, 961 22 Boden 

 
Samhällbyggnadskontoret 
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§ 52 Brännberg 24:5, f.d. skolan; Föreläggande om åtgärder för 
avfallshantering         
2013-1102-452 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden förelägger 556812-0405, Sangkarat AB, Övre Buddbyn 
209, 961 92 BODEN om följande åtgärder för avfallshanteringen på fastigheten 
Brännberg 24:5. 

1. Ett slutet soputrymme/sophus, som innehåller erforderligt antal kärl och 
behållare för uppsamling och förvaring av avfallet från de boende från 
fastigheten Brännberg 24:5, skall uppföras. 

2. Soputrymmet/sophuset ska möjliggöra sortering och förvaring av avfallet i de 
avfallsslag som anges i Bodens kommuns renhållningsföreskrifter (KF 2015-
03-02 § 21). 

3. Soputrymmet/sophuset ska vara uppfört senast den 30 augusti 2015 

4. Fastighetsinnehavaren ska underhålla soputrymmet/sophuset, avfallskärl och 
behållare så att olägenhet såsom lukt, nedskräpning, förekomst av skadedjur, 
buller och dylikt förebyggs. 

5. Avfallshantering på fastigheten Brännberg 24:5 ska ske enligt Bodens 
kommuns renhållningsföreskrifter från 2015. 

6. Nedan uppräknade avfallsslag ska utsorteras enligt 9 § och bilaga 2 
renhållningsföreskrifter Bodens kommun (KF 2015-03-02 § 21): 

Matavfall 

Brännbart avfall 

Deponiavfall 

Grovavfall 

Trädgårdsavfall 

Småbatterier 

Bilbatterier 

Elektriskt och 
elektroniskt avfall, 
lysrör, lågenergilampor 
och glödlampor 

Kylar och frysar 

Farligt avfall 

Förpackningsmaterial 
och returpapper 

Läkemedel 

Latrin 

Bygg- och 
rivningsavfall 

Bilar  

 

7. Fastighetsinnehavaren och nyttjanderättshavaren ska informera de som bor på 
fastigheten Brännberg 24:5 om gällande regler för avfallshanteringen.  

8. Fastighetsinnehavaren ska upprätta ett egenkontrollprogram för avfall där det 
redovisas var de boende ska lämna olika avfallsslag. Egenkontrollprogrammet 
skall vara upprättat till senast 30 augusti 2015. 
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§ 53 forts 

Beskrivning av ärendet 
Klagomål om bristfällig avfallshantering vid den f.d. skolbyggnaden i Brännberg 
har inkommit till miljö- och byggnämnden sedan 2013. Vid inspektioner av 
fastigheten har det konstaterats att allt avfall läggs i en och samma container. 
Nuvarande avfallshantering vid fastigheten Brännberg 24:5 med en stor container 
för uppsamling av allt hushållsavfall fyller inte renhållningsföreskrifternas krav på 
sortering och att hålla det skilt från annat avfall. 

Nämnden förelade Sangkarat (dat. 2014-09-18) om att vidta åtgärder avseende 
avfallshanteringen. Nödvändiga åtgärder enligt nämndens beslut har inte vidtagits 
varför nämnden utfärdar ett nytt och tidsbestämt föreläggande. 

Lämpligt är att det uppförs ett slutet soputrymme/sophus med plats för kärl och 
behållare som medger för de boende att kunna lämna sitt matavfall och det 
brännbara avfallet separat. Det är även fastighetsinnehavarens skyldighet att 
användarna d.v.s. de boende informeras om gällande regler för avfallshanteringen. 

Lagrum 
Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken 26 kap. 9 § och miljöbalken 2 kap. 2, 3 
§§ samt Renhållningsföreskrifter för Bodens kommun (KF 2015-03-02 § 21). 

Bedömning/Motivering 
I renhållningsföreskrifterna för Bodens kommun (KF 2015-03-02 § 21) anges bl. a 
vilket ansvar och vilken skyldighet fastighetsinnehavare har för hushållsavfallet 
kring information, sorteringsskyldighet, behållare och att avfallet överlämnas till 
kommunen. 

Att samla allt avfall i en stor container/behållare medger ingen möjlighet varken till 
sortering eller att de olika avfallsslagen hålls åtskilda vilket föreskrivs i 
kommunens renhållningsföreskrifter. Nuvarande avfallshantering vid fastigheten 
Brännberg 24:5 med en stor container för uppsamling av allt hushållsavfall fyller 
inte renhållningsföreskrifternas krav på sortering och att hålla det skilt från annat 
avfall. Avfallshantering avseende möjligheter till sortering måste åtgärdas. 

Lämpligt är att det uppförs ett slutet soputrymme/sophus med plats för kärl och 
behållare som medger för de boende att kunna lämna sitt matavfall och det 
brännbara avfallet separat. Därmed hålls också de olika avfallsslagen åtskilda. Ett 
slutet soputrymme/sophus medför också att kärlen står väderskyddade. Riskerna för 
olägenheter och andra störningar kan därmed minskas eftersom den allmänna 
hämtningsfrekvensen i Brännberg är var 4:e vecka. För uppförande av ett sådant 
slutet soputrymme/sophus bedöms att bygglov är nödvändigt. 



 

Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 
24(38) 

Sammanträdesdatum 
2015-06-09 

 
 

  
 

 
Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur 
  

 

§ 53 forts 
Kunskapen hos de boende i fastigheten om avfallshantering måste förbättras och 
allt avfall måste sorteras i olika avfallsslag enligt kommunens 
renhållningsföreskrifter och hållas skilt i olika avfallsbehållare och avfallskärl för 
vidare transport till godkända mottagningsanläggningar. Det är 
fastighetsinnehavarens skyldighet att användarna d.v.s. de boende informeras om 
gällande regler för avfallshanteringen. Alla behållare måste märkas med skyltar och 
symboler som visar vad som ska läggas i respektive behållare. Det är lämpligt att 
även placera skyltar och symboler på vägg bakom behållarna. 

Övrigt avfall som tidningar, papper och förpackningar där det finns ett 
producentansvar, skall lämnas på den närliggande återvinningsstationen i 
Brännberg, ca 200 meter västerut från den aktuella fastigheten. På denna station är 
det också tydligt utmärkt var de olika avfallsslagen ska läggas. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-05-25 
Inspektionsrapport 2015-03-09 

 

För genomförande 
Sangkarat AB, Lennart Erkki/Bengt Eric Åhl, Övre Buddbyn 209, 961 92 BODEN 
 

För kännedom 
Tekniska förvaltningen, VA-avd 
Migrationsverket i Boden, Ann-Gerd Malmström, Box 103, 961 22 Boden 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 53 Boden 57:45, Kanslihusvägen 1; Föreläggande om åtgärder 
för avfallshantering 
2013-1025-452 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden förelägger 556812-0405, Sangkarat AB, Övre Buddbyn 
209, 961 92 BODEN om följande åtgärder för avfallshanteringen på fastigheten 
Boden 57:45. 

1. Ett slutet soputrymme/sophus, som innehåller erforderligt antal kärl och 
behållare för uppsamling och förvaring av avfallet från de boende från 
fastigheten Boden 57:45, skall uppföras. 

2. Soputrymmet/sophuset ska möjliggöra sortering och förvaring av avfallet i de 
avfallsslag som anges i Bodens kommuns renhållningsföreskrifter (KF 2015-
03-02 § 21). 

3. Soputrymmet/sophuset ska vara uppfört senast den 30 augusti 2015 

4. Fastighetsinnehavaren ska underhålla soputrymmet/sophuset, avfallskärl och 
behållare så att olägenhet såsom lukt, nedskräpning, förekomst av skadedjur, 
buller och dylikt förebyggs. 

5. Avfallshantering på fastigheten Boden 57:45 skall ske enligt Bodens kommuns 
renhållningsföreskrifter från 2015. 

6. Nedan uppräknade avfallsslag ska utsorteras enligt 9 § och bilaga 2 
renhållningsföreskrifter Bodens kommun (KF 2015-03-02 § 21): 

Matavfall 

Brännbart avfall 

Deponiavfall 

Grovavfall 

Trädgårdsavfall 

Småbatterier 

Bilbatterier 

Elektriskt och 
elektroniskt avfall, 
lysrör, lågenergilampor 
och glödlampor 

Kylar och frysar 

Farligt avfall 

Förpackningsmaterial 
och returpapper 

Läkemedel 

Latrin 

Bygg- och 
rivningsavfall 

Bilar  

 

7. Fastighetsinnehavaren och nyttjanderättshavaren ska informera de som bor på 
fastigheten Boden 57:45 om gällande regler för avfallshanteringen.  

8. Fastighetsinnehavaren ska upprätta ett egenkontrollprogram för avfall där det 
redovisas var de boende ska lämna olika avfallsslag. Egenkontrollprogrammet 
skall vara upprättat till senast 30 augusti 2015. 
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§ 54 forts 

Beskrivning av ärendet 
Vid inspektioner av fastigheten har det konstaterats att allt avfall läggs i en och 
samma container. Nuvarande avfallshantering vid fastigheten Boden 57:45 med en 
stor container för uppsamling av allt hushållsavfall fyller inte 
renhållningsföreskrifternas krav på sortering och att hålla det skilt från annat avfall. 

Lämpligt är att det uppförs ett slutet soputrymme/sophus med plats för kärl och 
behållare som medger för de boende att kunna lämna sitt matavfall och det 
brännbara avfallet separat. Det är även fastighetsinnehavarens skyldighet att 
användarna d.v.s. de boende informeras om gällande regler för avfallshanteringen. 

Lagrum 
Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken 26 kap. 9 § och miljöbalken 2 kap. 2, 3 
§§ samt Renhållningsföreskrifter för Bodens kommun (KF 2015-03-02 § 21). 

Bedömning/Motivering 
I renhållningsföreskrifterna för Bodens kommun (KF 2015-03-02 § 21) anges bl. a 
vilket ansvar och vilken skyldighet fastighetsinnehavare har för hushållsavfallet 
kring information, sorteringsskyldighet, behållare och att avfallet överlämnas till 
kommunen. 

Att samla allt avfall i en stor container/behållare medger ingen möjlighet varken till 
sortering eller att de olika avfallsslagen hålls åtskilda vilket föreskrivs i 
kommunens renhållningsföreskrifter. Nuvarande avfallshantering vid fastigheten 
Boden 57:45 med en stor container för uppsamling av allt hushållsavfall fyller inte 
renhållningsföreskrifternas krav på sortering och att hålla det skilt från annat avfall. 
Avfallshantering avseende möjligheter till sortering måste åtgärdas. 

Lämpligt är att det uppförs ett slutet soputrymme/sophus med plats för kärl och 
behållare som medger för de boende att kunna lämna sitt matavfall och det 
brännbara avfallet separat. Därmed hålls också de olika avfallsslagen åtskilda. Ett 
slutet soputrymme/sophus medför också att kärlen står väderskyddade. För 
uppförande av ett sådant slutet soputrymme/sophus bedöms att bygglov är 
nödvändigt. 

Kunskapen hos de boende i fastigheten om avfallshantering måste förbättras och 
allt avfall måste sorteras i olika avfallsslag enligt kommunens 
renhållningsföreskrifter och hållas skilt i olika avfallsbehållare och avfallskärl för 
vidare transport till godkända mottagningsanläggningar. Det är 
fastighetsinnehavarens skyldighet att användarna d.v.s. de boende informeras om 
gällande regler för avfallshanteringen. Alla behållare måste märkas med skyltar och 
symboler som visar vad som ska läggas i respektive behållare. Det är lämpligt att 
även placera skyltar och symboler på vägg bakom behållarna. 
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§ 54 forts 
Övrigt avfall som tidningar, papper och förpackningar där det finns ett 
producentansvar, skall lämnas på återvinningsstation. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-05-25 

 

För genomförande 
Sangkarat AB, Lennart Erkki/Bengt Eric Åhl, Övre Buddbyn 209, 961 92 BODEN 
 

För kännedom 
Tekniska förvaltningen, VA-avd 
Migrationsverket i Boden, Ann-Gerd Malmström 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 54  Föreläggande om åtgärder 
för avfallshantering 
2015-542-427 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden förelägger,  

 med stöd av Miljöbalkens 26 kap. 9 §, 2 kap. §§ 2-3 
samt kommunens renhållningsföreskrifter att genomföra följande: 

− Ett slutet soputrymme, sophus, uppförs som innehåller erforderligt antal kärl 
och behållare för uppsamling och förvaring av avfallet från hushållet för de 
boende från fastigheten på . 

− Utrymmet skall möjliggöra sortering och förvaring av avfallet i de avfallsslag 
som anges i kommunens renhållningsföreskrifter från 2015. 

− Utrymmet skall vara uppfört senast den 19 augusti 2015. 

Avgift 
Beslut om avgift för ärendets handläggning kommer att lämnas separat. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden har fått in klagomål på olägenheter och störningar från 
avfallshanteringen på  I bostadsbyggnaden finns fyra 
trappuppgångar med 6 lägenheter i varje d.v.s. sammanlagt 24 bostadslägenheter. 

En inspektion genomfördes den 5 maj 2015 där det bl.a. noterades att det vid det 
öppna avfallsutrymmet låg avfall och sopor direkt på marken. Antingen är 
utrymmena inte tillräckliga eller så är avfallet av den storleken eller beskaffenheten 
att det inte läggs i kärl eller i det slutna avfallsutrymmet. 

När sopor och avfall läggs i kärl eller behållare är det nödvändigt att allt hamnar i 
behållaren. Spill o dyl. är svåra att ta hand om särskilt om behållarna står direkt på 
marken. Rengöring försvåras vilket betyder att smådjur som sorkar och småfåglar 
lättare kan ta till sig smulor av något ätbart. 

Öppna utrymmen medför särskilda svårigheter vid otjänlig väderlek som vinter 
med snöfall, kyla och halka. 

Bedömning och motivering  
Det har till nämnden lämnats klagomål tidigare i juni 2011. Innehållet i dessa 
klagomål är i stort sett samma som de nu inlämnade. Enligt nämndens uppfattning 
har inga skyddsåtgärder vidtagits med anledning av dessa klagomål varför 
nämnden nu anser att det krävs ett föreläggande för att åstadkomma rättelse i 
ärendet. 
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§ 55 forts 
Den samlade bedömning är att för att få en godtagbar avfallshantering bör stängda 
och slutna behållare och utrymmen skapas. Att alla behållare och utrymmen där 
avfall tas emot är stängda och slutna är mer eller mindre helt nödvändigt. 
Därigenom underlättas miljön för både de som lämnar sitt avfall och de som hämtar 
det och även för de som svarar för drift och underhåll av sop- och 
avfallsutrymmena. 

För att uppnå detta bör särskilda avfallshus/-utrymmen skapas i områden där det rör 
sig om i områden med s.k. flerbostadshus. 

Därigenom uppnås möjligheter att hålla hela hanteringen och platsen ren från spill 
vilket tydligen de boende har klagomål och synpunkter över. 

Före uppförande av sophuset 
Före uppförande av förslagsvis ett sophus bör prövning enligt plan- och bygglagen 
göras. För dimensionering av sophuset kan bilagda beräkningsmodell för 
soputrymmen vara vägledande. Samtidigt bör även kontakt ske med förslagsvis 
kommunens renhållningsavdelning avseende hämtningsfrekvens. 

Lagrum, Miljöbalken; 1998:808,  

2 kap. Hänsynsregler i Miljöbalken 
2 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd 
skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller 
åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada 
eller olägenhet. 

3 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd 
skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att 
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors 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 människors hälsa eller miljön. 

9 kap. Särskilda bestämmelser om hälsoskydd 
3 § Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller 
hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt 
tillfällig 

9 § Bostäder och lokaler för allmänna ändamål skall brukas på ett sådant sätt att 
olägenheter för människors hälsa inte uppkommer och hållas fria från ohyra och 
andra skadedjur. 
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§ 55 forts 
Ägare eller nyttjanderättshavare till berörd egendom skall vidta de åtgärder som 
skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för 
människors hälsa. 

26 kap. Tillsyn 
9 § Miljö- och byggnämnden får besluta om de förelägganden och förbud som 
behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har 
meddelats med stöd av balken ska följas. 

Bodens kommuns renhållningsföreskrifter 
Under avsnittet Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall, §§ 8-20, finns 
närmare uppgifter och upplysningar kring hanteringen av avfall. 

Information 
För uppförande av soputrymmen bör kontakt ske med nämndens bygginspektörer 
för prövning enligt plan- och bygglagen. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-05-19 
Inspektionsrapport, inkl foton, 2015-05-05 

 

För genomförande 
 

För kännedom 
Samhällsbyggnadskontoret 
Tekniska förvaltningen 
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§ 55 Sammanställning nedskräpningsärenden samt förorenade 
områden 
2015-757-429 

Beslut 
Följande prioritering avseende ärenden om förorenade områden och nedskräpning 
gäller under år 2015-2016.  

1. Förorenade områden prioriteras före nedskräpningsärenden 

2. Nedskräpning på fastigheter längs med större vägar och i samlad 
bebyggelse prioriteras före ärenden i områden där allmänheten vistas i 
mindre utsträckning 

3. Nedskräpningsärenden påbörjade 2012 eller tidigare prioriteras före ärende 
påbörjade 2013 och senare. 

Beskrivning av ärendet 
Bodens kommun har, trots sin relativt ringa storlek, flera och komplexa förorenade 
områden. Miljö- och byggnämnden har drygt 100 pågående nedskräpningsärenden i 
ca en femtedel av nedskräpningsärendena är påbörjade 2012 eller tidigare.  

Vad gäller förorenade områden och nedskräpningsärenden kräver dessa mycket 
handläggningstid, dels på grund av att det är till antalet många ärenden, dels för att 
många även överklagas och vissa är även mycket komplexa. För att kunna 
handlägga ärenden avseende förorenande områden och nedskräpning måste en 
prioritering av pågående ärenden ske. 

Miljö- och byggnämnden bedömer att förorenade områden måste prioriteras före 
nedskräpningsärenden detta för att uppfylla miljömålet Giftfri miljö. Förorenade 
områden utgör även en större risk för människors hälsa och miljön än 
nedskräpning, som till mesta del utgörs av en synlig störning.  

Av nedskräpningsärenden avser miljö- och byggnämnden sedan att prioritera de 
som förekommer längs med större vägar och i samlad bebyggelse där människor 
rör sig och har insyn samt äldre ärenden, d.v.s. de som är påbörjade 2012 eller 
tidigare. 

I Länsstyrelsens regionala program för efterbehandling av förorenade områden i 
Norrbottens län 2015-2017 finns fem områden inom Bodens kommun uttagna 
bland de mest angelägna åtgärdsobjekten i Norrbotten; Bodensågen, Nordbergs 
träimpregnering (Moråsen), Solgårdarna, Bodens bangård, Frörenseriet.  

Utöver dessa områden som prioriterats av Länsstyrelsen finns det ytterligare 
förorenade områden i Bodens kommun med lägre riskklasser eller där 
utredning/inventering inte har skett. Behov finns att påbörja processen för 
genomförande av avhjälpande åtgärder.  
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§ 56 forts 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-05-25 
Sammanställning nedskräpningsärenden samt förorenade områden 

 

För kännedom 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 56 Heden 8:6, Föryngringsavverkning inom Kusön 
vattenskyddsområde 
2015-015-422 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden förbjuder med stöd av 26 kap. 9 § Miljöbalken 
(1998:808) och 5 § Vattenskyddsområde och tillhörande föreskrifter för Kusöns 
grundvattentäkt (Länsstyrelsen Norrbotten 2010-11-29 dnr 513-744-08) samt med 
hänvisning till 2 kap. 1, 2, 3, 4 och 6 §§ Miljöbalken, BillerudKorsnäs Skog & 
Industri AB och  att utföra den anmälda 
föryngringsavverkningen på fastigheten Heden 8:6.  

Avgift 
I samband med handläggning av anmälan tas en avgift ut enligt gällande taxa 
fastställd av kommunfullmäktige. Avgiften uppgår till 2595 kr och motsvarar 3 
timmars handläggningstid. Faktura skickas separat. 

Beskrivning av ärendet 
Mats Nilsson, Billerud Korsnäs Skog & Industri AB, har lämnat in en anmälan om 
avverkning inom Kusöns vattenskyddsområde på fastigheten Heden 8:3 för 
fastighetsägaren  räkning. 

Av anmälan framgår att avverkningen är en föryngringsavverkning av 4 hektar 
skog. Avverkningen planeras att ske på frusen mark februari-mars 2015. 
Markskonare ska användas vid för att minska överfart vid några grunda diken. 
Jordarten uppges vara morän. Arbetsmaskinerna är en skördare och en skotare och 
tankningen sker från en mobil farmartank som ställs upp i närheten.  

Av anmälan framgår att markberedningen efter avverkning inte är beslutad ännu. 
Det ska inte ske någon användning av bekämpningsmedel, gödsling eller kalkning. 
Det ska heller inte anläggas några nya vägar eller diken. 

Yttrande från tekniska förvaltningen 
Vatten- och avloppsavdelningen på tekniska förvaltningen, har den 16 mars 2015 
lämnat ett yttrande där det framhålls att vattentäkten förser 23500 människor med 
dricksvatten och att avverkningsområdet sammanfaller med det område där 
grundvattenströmmarna rinner till kommunens vattenuttag. Tekniska förordar att 
miljö- och byggnämnden beslutar om ett förbud mot föryngringsavverkningen, 
samt att en diskussion om eventuell inlösen av det anmälda avverkningsområdet 
inleds mellan samhällsbyggnadskontoret och markägare. 
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§ 57 forts 

Skäl för beslut  
Grundvattentäkten på Kusön är kommunens huvudvattentäkt som försörjer ca 
23 500 människor med dricksvatten. Området där avverkningen planeras ligger i 
den sekundära skyddszonen, men gränsar till den primära skyddszonen. Principen 
för grundvatten inom primär skyddszon är att transportsträckan till brunnen ska 
vara maximalt 100 dagar. Transportsträckan för grundvatten ifrån platsen för 
avverkningen till brunnarna bedöms vara mellan tre och sju månader. 

1. Risker med föryngringsavverkning 
Miljö- och byggnämnden bedömer att det finns stor risk att vattentäkten påverkas 
av ett så kraftigt ingrepp som en total föryngringsavverkning.  

1.1 Risk med användning och hantering av petroleumprodukter 
Läckage eller spill av petroleumprodukter från exempelvis terränggående fordon 
kan orsaka att vattentäkten helt slås ut under en mycket lång tid. Oljeprodukter är 
giftiga och kan ge biologiska skador på organismer i marken och i grundvatten, 
samt i närliggande ytvatten. Sanering av oljeprodukter i mark och grundvatten är 
ofta mycket komplicerat, om det alls går att sanera till dricksvattenkvalitet igen. 

1.2 Höjd grundvattennivå 
Avverkning av skog ger i många fall en förändring av tillströmningen av vatten 
från marken till grundvattnet, eftersom träden som före avverkningen tog upp 
vatten från nederbörd och markvattten är borta. Följderna av de förändrade 
vattenbalanserna i marken blir ofta att låga områden blir blötare, och att högt 
belägna områden blir torrare. Höjningen av grundvattennivån kan förändra 
grundvattnets innehåll, vilket kan få följder för reningsprocessen i vattenverket. 
Närsalter och andra oönskade kemiska ämnen som finns i marken kan lösas ut då 
grundvattennivån stiger och dessa lösta ämnen hamnar då i grundvattnet. Både 
grundvattnet under infiltrationsbäddarna och i råvattenbrunnarna riskerar att 
påverkas. 

1.3 Jorderosion och körskador 
Avverkningen kan ge upphov till körskador med markerosion som följd. Risken för 
körskador är störst när marken är otjälad, då de tunga maskinerna ge upphov till 
kompaktering av jorden vilket främst innebär negativa effekter för växterna som 
ska etableras. Ytterligare effekter av maskinerna är markbrott, rotskador på 
skärmträd och risk för erosion och slamflykt. Slammet från mark med organiskt 
material innehåller ofta tungmetaller som kvicksilver, vilket i en syrefattig miljö 
som våtmarker kan bli tillgängligt för bioackmulation. 

Markskadorna kan även ge föroreningar en transportväg ner till grundvattnet.  
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§ 57 forts 
1.4 Skyddsdikning 
När grundvattenytan höjs till följd av att träden inte längre konsumerar vatten på 
grund av avverkningen, är det vanligt att en skogsdikning sker. Syftet med 
dikningen är att föra bort vattenöverskott för att plantorna ska få bättre 
förutsättningar. Dikningens effekter på vattenkvaliteten är inte klart positiva eller 
negativa, men vanligtvis får förändringarna stor påverkan på de ytvattensystem där 
dikesvattnet slutligen hamnar. Främst handlar det om grumlighet och slam, samt 
känslighet för erosion. Beroende på den utdikade markens egenskaper kan 
skyddsdikningen även ge upphov till förändringar av pH. 

1.5 Grenar och toppar (grot) 
Uttag av grenar och toppar görs ofta till bränsle i värmeanläggningar. Uttagen sker 
oftast med maskiner, vilka i sin tur kan orsaka körskador, jorderosion och risk för 
läckage av petroleumprodukter.  

2. Risker med markberedning 
Markberedning innebär att man blottlägger mineraljorden under humustäcket för 
att ge nya skogsplantor försprång i konkurrensen om näring och vatten mot de vilda 
grödorna på hygget. Riskerna med markberedningen liknar till stora delar riskerna 
med avverkning. Markberedning ger dock inte upphov till någon stor förhöjning av 
grundvattenytan. 

Risken för näringsläckage och slamtransport på grund av jorderosion och 
ytavrinning är betydande. Även riskerna med användning och spill av 
petroleumprodukter är aktuella för markberedning, eftersom det oftast involverar 
maskiner.  

Föroreningar i jorden, från tidigare verksamheter, nedfall och eventuellt från 
olyckshändelser vid avverkning och/eller markberedning, får en transportväg till 
grundvattnet. Då växtligheten och jordtäcket har tagits bort vid markberedningen 
finns inget som kan ta upp föroreningarna och förhindra att föroreningarna överförs 
till grundvattnet. 

3. Risker med plantering 
Enligt skogsvårdslagen är en skogsägare skyldig att sköta skogen så att den 
uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls, 
samt att man vid skötseln tar hänsyn till andra allmänna intressen. Av detta följer 
att plantering behöver utföras efter en total föryngringsavverkning. 

Riskerna med återplanteringen är kopplad till plantorna och behandling av plantor 
och eventuell jord vid plantornas rötter. Plantor är ofta behandlade med 
bekämpningsmedel till skydd mot snytbaggangrepp. Om plantering sker med 
plantor som är behandlade med bekämpningsmedel finns risk att 
bekämpningsmedlen sköljs av och transporteras till grundvattnet.  
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§ 57 forts 
Även hanteringen vid planteringen kan ge upphov till läckage till grundvattnet, ifall 
plantorna behöver mellanlagras innan plantering. Ibland sker mellanlagring av 
plantor i diken, s.k. vattenslagning, eller i jord, s.k. jordslagning. 

Alternativ för föryngringsavverkning 
Miljö- och byggnämnden bedömer att skogsområdet bör skötas med metoder som 
minimerar markskador och förändringar av vattenföringen i marken. Dessa 
förutsättningar bör sannolikt uppnås ifall avverkningen sker manuellt med 
motorsåg samt att ett större antal träd lämnas kvar i skogen.  

Ifall sökanden vill göra en annan typ av avverkning än föryngringsavverkning ska 
en ny anmälan om avverkning inom vattenskyddsområde lämnas in för 
handläggning hos miljö- och byggnämnden.  

Information  
Miljö- och byggnämnden anser att kommunen ska ta initiativ för att lösa in mark 
som ingår i Kusöns vattenskyddsområde.   

Kommunens vattentäkt på Kusön är ovärderlig och helt oersättlig, eftersom den 
uppvisar både god kapacitet och bra kvalitet. Kommunen har investerat tid och 
pengar i anläggandet och pågående drift av dricksvattenproduktionen, och genom 
markägande får kommunen rådighet över eventuella verksamheter.  

Dricksvatten är avgörande för kommunens framtid, och det är angeläget att tydligt 
ta ställning för att skydda vattentäkten. Tidigare har principen varit att se hela 
Kusön som ett vattenskyddsområde. 

Yrkanden 
Glenn Blom (S) och Gösta Eriksson (MP) föreslår att beredningens förslag bifalls. 

Ordföranden finner att miljö- och byggnämnden beslutar enligt beredningens 
förslag. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-05-27 
 

För kännedom 
 

Tekniska förvaltningen 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 58 Ansökan om utökat serveringstillstånd till allmänheten; 
Allstar, uteservering 
2015-581-491 

Beslut 
1. Jouhannas Bistro & Bar AB' s ansökan om serveringstillstånd till allmänheten 

att servera starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker på uteserveringen 
på Allstar i Boden med begränsning av öppethållandetiderna beviljas. 

2. Serveringstiden på uteserveringen är 11:00-01:00 mellan tidsperioden l juni- 31 
augusti. För resten av året är serveringstiden 11:00- 23:00 söndag-torsdag samt 
11:00-00:00 fredag samt dag före röd dag. 

3. Musik från högtalare utomhus begränsas till klockan 24:00. Därefter accepteras 
endast bakgrundsmusik. Musikljudet får inte överstiga gästernas ljudnivå vid 
tal. 

Ansökan om sökt serveringstid till kl 03:00 på uteserveringen avslås således. 

Beskrivning av ärendet 
Jouhannas Bistro & Bar AB ansöker om utökat serveringstillstånd gällande 
uteserveringen på Allstar på kungsgatan 43 för servering av starköl, vin, 
spritdrycker samt andra jästa alkoholdrycker till allmänheten. Sökt serveringstid är 
11:00 till 03.00. 

Av verksamhetsbeskrivningen framgår det att det kommer att ske servering av mat 
av hög klass med alkohol som smakförhöjare i en god miljö. Det kommer att finnas 
ett varierat utbud av mat som är lagad eller på annat sätt tillredd på serveringsstället 
Lokalen uppfyller alkohollagens krav på fullgott kök och är registrerad som 
livsmedelsanläggning. 

Inga kända klagomål gällande verksamheten är inkomna till miljö- och 
byggnämnden. Räddnings- och beredskapsförvaltningen har inget att erinra. 

Polismyndigheten har ingen erinran mot ansökan under förutsättning att 
serveringstiden begränsas till klockan 11:00-01:00 samtliga dagar. Detta för att 
minska risken för ordningsstörningar och störningar av närboende som ofta uppstår 
i samband med alkoholservering till en företrädelsevis ung publik. 
Polismyndigheten anser inte att det föreligger något behov av ytterligare 
ordningsvakter. 
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§ 58 forts 
Lagrum 
Enligt alkohollagen 8 kapitlet 17§ får serveringstillstånd vägras om 
alkoholservering på grund av serveringsställets belägenhet eller av andra skäl kan 
befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för 
människors hälsa. Av förarbetena till såväl nu gällande som gamla alkohollagen 
framgår att detta gäller även om övriga krav som uppställs i lagen är uppfyllda. 
Detta kan ske om serveringen kan befaras medföra olägenheter från alkoholpolitisk 
synpunkt. Vid varje prövning av ett nytt tillstånd och vid varje väsentlig utökning 
av verksamheten i en befintlig restaurang, ska kommunen beakta risken för att 
alkoholpolitiska olägenheter kan uppstå. Som konstaterats ovan kan tillstånd vägras 
redan vid farhågor om att alkoholpolitiska olägenheter ska uppstå. Om 
polismyndigheten befarar att en restaurangetablering innebär en risk utifrån 
allmänna ordningssynpunkter eller om miljöförvaltningen bedömer att etableringen 
innebär risk för störningar för närboende bör detta tillmätas stor betydelse. 

Enligt alkohollagen 8 kapitlet 19 § beslutar kommunen vilka tider som 
alkoholdrycker får serveras. Vid bestämmande av tiden för servering ska särskilt 
beaktas vad som sägs i 8 kapitlet 17 §. Serveringsställets närhet till särskilt 
utpekade miljöer, såsom brottsbelastade miljöer eller bostadsområden där buller 
från serveringsstället kan ge upphov till störningar gör att serveringstiden bör 
begränsas. 

Bedömning  
Miljö- och byggnämnden bedömer att ansökan kan beviljas, men med en 
begränsning av öppethållandetiderna på grund av närliggande flerbostadshus. 

Information 
Detta beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten i Luleå, se bilaga. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-06-02 

 

För kännedom 
Jouhannas Bistro & Bar AB, Kårbacksgränd 1, 961 43 Boden (Allstar) 
Samhällsbyggnadskontoret 
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