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Planeringsförutsättningar 

Ny plan- och bygglag har trätt i kraft den 2 maj 2011. Förändringarna har blivit 
betydande och har  inneburit en betydligt ökad arbetsbelastning och krav på 
kompetensutveckling. Den nya lagen säkerställer bl a att den som ansöker om 
bygglov ska få svar senast inom tio veckor, att kommunens kontroll av byggan-
det skärpas och klimat- och miljöhänsyn tas i planeringsarbetet. Vikten av en 
betydligt mer aktiv kommunal översiktlig planering betonas. 
 
För närvarande pågår miljöprövningar av de militära skjutfälten. Prövningen, 
tillsammans med den nu pågående kommunala översiktsplaneringen samt aktuel-
la bygglov, tydliggör den motsättning som finns mellan kommunens intresse av 
bebyggelseutveckling och försvarets intressen och innebär ökat krav på den 
kommunala översiktsplaneringen.   

En ny lagstiftning har antagits avseende strandskyddet, vilket inte har inneburit 
några lättnader. Lagstiftningen tillämpas bland annat olika i landet. Detta har 
konstaterats av regeringen, som avser att initiera en översyn av regelverket. 

Kommunen har numera enligt huvudregeln, huvudansvaret för den operativa 
tillsynen av efterlevnaden av strandskyddslagstiftningen. Kommunens ambitio-
ner och rutiner för bl a den framtida tillsynen behöver klarläggas i en tillsynspla-
nering. 

En viktig del i den svenska handikappolitiken är att personer med funktionshin-
der är medborgare med samma rättigheter och skyldigheter som andra. Att skapa 
ett tillgängligt samhälle är därför ett arbetsområde som måste prioriteras. Kom-
munen ska som tillsynsmyndighet bevaka efterlevnaden av reglerna enligt bygg-
lagstiftningen, där bland annat ”enkelt avhjälpta hinder” ingår. Dessa enkelt av-
hjälpta hinder skulle vara åtgärdade under 2010. Numera har nämnden ett ansvar 
för tillsynen av lagstiftningen. Information om gällande regler i kombination 
med en fungerande tillsyn kan utgöra ett effektivt påtryckningsmedel mot målet 
att åstadkomma ett tillgängligt samhälle. 

Statsbidrag för bostadsanpassningsåtgärder finns inte. De behov på anpassningar 
som finns i bostaden är reglerade i lag (rättighetslag). Något kostnadstak finns 
inte utan det är behovet hos den enskilde som avgör bidragets storlek. För verk-
samheten finns 1,5 tjänster.  Under en lång tidsperiod har antalet bostadsanpass-
ningsärenden, och därigenom även kostnaderna, ökat markant i hela landet. Detta 
gäller framförallt för Boden. Ambitionen framöver är att genom olika åtgärder 
minska den totala kostnadsnivån. 
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Verksamhetsplanering 

Verksamhetsidé 

Miljö- och byggnämnden är kommunens tillsynsmyndighet inom plan-, bygg och 
miljöområdet. Nämnden ansvarar dessutom för bostadsanpassning, bygglov och 
energirådgivning. Vidare ansvarar miljö- och byggnämnden för att hantera vissa 
detaljplaner. Miljö- och byggnämnden har ingen egen personal utan kommunsty-
relsens kommunledningsförvaltning ansvarar för att utföra denna verksamhet åt 
miljö- och byggnämnden. 

Kommunens miljö- plan och byggverksamhet ska skapa förutsättningar för en 
attraktiv miljö för boende, arbete och rekreation genom 

– medverkan i sektorsövergripande plan-, miljö- och byggfrågor 

– miljöövervakning 

– myndighetsarbete inom miljö, livsmedels och byggområdet 

För den del som avser nämndens tillsynsverksamhet inom miljö, hälsa och livs-
medel, sker årligen en behovsbedömning och en jämförelse med tillgängliga re-
surser vilket resulterar i en årlig kontroll-/tillsynsplanering. Kontroll-
/tillsynsplanerna ingår som en del av nämndens verksamhetsplanering och be-
skriver mer i detalj kontroll- och tillsynsverksamheten. 

Införandet av den nya plan- och bygglagen har inneburit flera förändringar för 
kommunens tillsyn över byggväsendet. Mot denna bakgrund kommer en särskild 
tillsynsplan för byggverksamheten att behandlas av nämnden. Tillsynsplanen 
kommer att omfatta insatser inom följande områden: 

• Plan- och bygglagen, PBL (2010:900) 
• Strandskyddslagstiftningen i miljöbalken, MB 7 kap.  
• Lagen om energideklarationer (SFS 2006:985) och föreskrifter om funk-

tionskontroll av ventilationssystem (BFS 2011:16) 
• Förordningen om kontroll av hissar och vissa andra motordrivna anord-

ningar (BFS 2011:12) 
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Mål 

Mål 2008 2009 2010

Ett hållbart växande samhälle
Tillväxt i Boden

Beslut bygglov, handläggningstid i veckor (not 1) < 3 v 6,5 4,4 4,3
Beslut avloppsanordning, handläggningstid i veckor < 3 v 3 3 3

Beslut värmepumpanläggning, handläggningstid i veckor < 3 v 2,5 2
Beslut miljöfarlig verksamhet C-anläggning, 
handläggningstid i veckor < 6 v 6 6 3

Trygg och trivsam kommun

Årligen inspektera tillståndspliktiga miljöanläggningar 
(ej täkter), andel i % 100 - 60 100
Årligen kontrollera livsmedelsanläggningar med 
riskklass 2 och 3, andel i % 100 - 82 66
Årligen kontrollera registrerade strandbad, andel i % 100 100 100 100
Årligen kontrollera solarier, andel i % 100 100 67 100

Medborgarnas Boden

Synpunkter i samband med planärenden ökar 1 17 6
Eko-kommunen

Inventering av enskilda avloppsanläggningar > 20 5 71 35
Verka för revidering av skyddsområden för allmänna 
vattentäkter, antal områden 2 0 0 1
Årligen genomföra luftmätningar i centrala stan Ja Ja Ja JaKontroll av oljeavskiljare ansluten till kommunalt 
ledningsnät, antal objekt 5 6 12 6
God luftkvalitet då årsmedelvärdet av
►kvävedioxid (NO2) understiger 20 µg/m3 11 10 12
►svaveldioxid (SO2) understiger 5 µg/m3 3 2,7
►partiklar (PM10) understiger 40 µg/m3 14 14 11
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Mål 2008 2009 2010

Verksamhet till nytta för medborgarna
Nöjda medborgare

Kunderna nöjda med nämndens service (not 2), skala 1-4 > 3 3,7

Ökat antal ärenden sökta via bygglovtjänst på Intenet ökar 2 4
Bra kvalitet

Ändrade beslut vid överklagan, andel minskar

Medarbetare/Ekonomi
Kommunstyrelsen har ansvaret för att utföra nämndens 
verksamhet. Målindikatorer inom dessa perspektiv 
återfinns därför i kommunledningsförvaltningens 
verksamhetsplan

Not 1. Målet utgår ifrån den förutsättningen att tiden räknas från det att fullständiga handlingar
Tiden kan dock än så länge enbart mätas från ansökan, dvs total handläggningstid.

Not 2. Tidigare har kundundersökningar gjorts i samverkan med fyrkantskommunerna en
gång per mandatperiod. Fr o m 2010 har samhällsbyggnadskontoret påbörjat
egna kundenkäter.

 

Planerad verksamhet och aktiviteter 

Ett hållbart växande samhälle 

Kommunens handläggningstid för prövning av bygglov är viktig för att stimulera 
byggandet. Enligt kommunens serviceförklaringar är handläggningstiden för 
bygglov tre veckor inom detaljplanelagt område under förutsättning att komplet-
ta handlingar lämnats in och att ansökan följer planen. På motsvarande sätt ska 
miljö- och byggnämnden verka för korta handläggningstider för miljöfarlig verk-
samhet och igångsättning/övertagande av livsmedelsanläggning.  

Miljö- och byggnämndens verksamhet är viktig för att utveckla och förbättra 
kommunens företagsklimat. Genom att nämnden strävar efter att utveckla dialo-
gen med företagarna ökar vi förståelsen mellan varandra. Etableringar och verk-
samhetsförändringar innebär oftast att flera olika typer av tillstånd och besked 
måste ges den sökande. Ambitionen är att samordna besked internt, men även 
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med andra kommunala myndigheter, för att verka för ”en väg in” till kommunen. 
Detta kräver att handläggarnas kompetens är hög, vilket underlättar samverkan 
inom myndigheten, inom kommunen och också medför kortare handläggningsti-
der. 

Miljö- och byggnämnden har som målsättning att varje B-anläggning (tillstånds-
pliktig miljöfarlig verksamhet med tillstånd från länsstyrelsen) ska erhålla minst 
ett tillsynsbesök per år. Under 2012 skall de C-anläggningar (anmälningspliktig 
miljöfarlig verksamhet/anläggning som nämnden beslutar om) som inte erhöll 
någon särskild tillsynsinsats under 2011 prioriteras.  

Tillsyn av U-anläggningar (ej förprövningspliktig anläggning) sker lämpligen 
genom att det varje år genomförs riktade tillsynsinsatser mot en särskild verk-
samhetstyp eller mot ett visst förekommande miljöproblem eller angelägen mil-
jöindikator. Sådana riktade tillsynsinsatser skall motsvara ett tillsynsbesök vart 5 
– 10 år och bör ha sin grund i lokala styrdokument som t.ex. miljöindikatorer, 
kommunens avfallsplan eller lokala hälsoskyddsföreskrifter. 

Tillsyn genomförs givetvis också på förekommen anledning dvs. när problem 
eller brister uppdagas och kommer till nämndens kännedom t.ex. genom klago-
mål eller på annat sätt. I tillsynsplanerna anges hur arbetet ska organiseras och i 
vilken ordning lokalerna besöks.  

En uppföljning av samtliga beslut som nämnden har lämnat med krav på åtgärder 
skall ske i nödvändig omfattning. En modell för detta skall tas fram. 

Nämnden deltar aktivt med en representant i pensionärs- och handikappråden.  

Den riktade tillsynen eller projekt som är aktuella under planperioden 2012 - 
2014 är inventering av enskilda avlopp tillsyn ovårdade tomter samt kontroll av 
oljeavskiljare och bensinstationer med fordonstvätt. Tillsyn av verksamheter som 
berör infarter till Boden utförs. För 2012 prioriteras Lulevägen. 

Inom området hälsoskydd prioriteras tillsynen av solarier, strandbad och bas-
sängbad dvs sådant som direkt påverkar människans hälsa. 

Efterlevnaden av reglerna i bygglagstiftningen där tillgänglighetsbegreppet är en 
viktig del bevakas genom den kommunala tillsynen när problem eller brister 
kommer till nämndens kännedom genom klagomål, anmälningar eller på annat 
sätt. I tillsynsuppdraget ingår att etablera en ”plattform” för kommunikation med 
fastighetsägare av allmänna platser och lokaler dit allmänheten har tillträde. I 
samband med detaljplanearbeten skall handikapprådet även fortsättningsvis vara 
en remissinstans. Nya PBL har inneburit att tillgänglighetsfrågor ska prövas i 
bygglovet. I den tillsynsplan för bland annat PBL-området som nämnden ska 
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behandla i december ska tillgänglighetsfrågor brytas ner till konkreta mätbara 
mål. 

Tillsynen av efterlevnaden av strandskyddslagstiftningen omfattar i första hand 
de ärenden som kommer kommunen till kännedom genom klagomål, anmälning-
ar eller på annat sätt. Utöver den operativa tillsynen avser kommunen genomföra 
informationsinsatser av olika slag för att allmänhetens kunskaper och förståelse 
för lagstiftningen skall öka.  

Under planperioden är ambitionen att få en tydligare tillsynsplanering när det 
gäller ärenden enligt den nya PBL och strandskyddslagstiftningen. En samverkan 
inom fyrkanten är att föredra och initiativ till gemensamma tillsynsplaner bör tas.  

Ambitionen är att få en ökad delaktighet av berörda sakägare/medborgare i fram-
förallt den fysiska planeringen. Detta kan till exempel åstadkommas genom bätt-
re och ökad information om kommande och pågående planeringar på kommu-
nens hemsida. 

Miljö- och byggnämnden/samhällsbyggnadskontoret ska delta i olika kommun-
gemensamma informationskampanjer där miljö- och byggnämndens verksamhet 
belyses och lyfts fram, t ex den årligen återkommande Miljökalender och delta-
gande i Skördefest och Miljödagar. 

Genom aktuell och förbättrad information på kommunens hemsida kan dialogen 
med allmänhet och kunder förbättras och former för service och tjänster utveck-
las. 
 
Under planperioden ska arbete med att införa en risk- och resursbaserad taxa för 
tillsynen enligt miljöbalken påbörjas. Detta för att ge bättre förutsättningar att få 
tillgång till de resurser som krävs för att nå och vidmakthålla en hög kvalitet på 
miljötillsynen. 
 
Miljömål 
Miljö- och byggnämnden prioriterar följande fem av de sexton nationella miljö-
målen. 

− begränsad klimatpåverkan 

− frisk luft 

− grundvatten av god kvalitet 

− levande sjöar och vattendrag 
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− god bebyggd miljö 

Nämnden har en viktig uppgift att tillsammans med övriga nämnder arbeta för att 
de ovan nämnda miljömålen bevakas. 

Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft 

Nämnden ska verka för att andra uppvärmningsanordningar installeras för att 
ersätta oljeuppvärmning men även direktverkande el. 
Mätning av luftkvalitet (NO2 och PM 2,5) i Bodens centrum enligt URBAN-
modellen kommer att ske under vinterhalvåret 2011/2012. 

Miljö- och byggnämnden är tillsynsmyndighet vad gäller lagen om energidekla-
rationer. Lagens syfte är att främja en effektiv energianvändning och en god in-
omhusmiljö i byggnader Detta innebär bland annat att se till att fastighetsägarna 
följer lagens bestämmelser om att följa fastighetens energiförbrukning och verka 
för större användning av energisparande åtgärder. Samma strävan har nämnden 
även i sin information att även de som bedriver olika verksamheter minskar sin 
energianvändning. 

Energi- och klimatrådgivningen kommer att finnas tillgänglig för spontanbesök, 
telefonrådgivning etc. Avsikten är att genom energirådgivning på olika sätt spri-
da kunskap i klimat- och energifrågor till kommuninvånare med tyngdpunkt på 
småhusägare och företagare.  

Grundvatten av god kvalitet 

Nämnden ska genom information och tillsynsarbete arbeta för att kommunen och 
andra vattentäktsinnehavare håller sina vattentäkter och vattennät uppdaterade 
där säkerheten och tryggheten i en god vattentillgång och –försörjning säker-
ställs. 

Levande sjöar och vattendrag 

Projektet Bodensjöarna med Vittjärvsträsket drivs tillsammans med Tekniska 
förvaltningen fortlöpande. Målsättningen är att få hållbara insatser som säkerstäl-
ler att dessa tätortsnära sjöar kan nyttjas för olika fritidsaktiviteter och viktiga 
inslag i våra boendemiljöer. 

God bebyggd miljö 

Nämnden ska även verka för att kartläggning och inventering av områden och 
bostäder görs där det finns risk för förhöjda radonhalter och förekomst av PCB i 
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bostadsbestånden. I samband med kommande detaljplanering för bostäder är 
ambitionen att undersöka eventuella förekomsten av markradon. Nämnden avser 
att ytterligare informera om radon och möjligeter till statliga bidrag. 

Nämnden ska verka för att tillgängligheten för funktionshindrade ökar.  

Tillsammans med Luleå, Piteå och Älvsbyn görs varje år en turvis (en kommun i 
taget) undersökning av pollenförekomsten i luften inom 4-kanten. 

Som en del i kommunens fysiska planering ingår att utföra behovsbedömningar i 
samband med detaljplanering. 

Nämnden ska verka för att ett arkitektoniskt program för Boden utarbetas. 

Verksamhet till nytta för medborgarna 

Under planperioden avser nämnden att genomföra kundundersökningar där frå-
gor om service, tillgänglighet etc kommer att behandlas. Ambitionen är att minst 
90 % av kunderna ska vara nöjda med vår service. 

För att öka tillgänglighet och service ska fortsatta försök med kvällsöppet ske 
under våren 2012. 

Införande av ett ökat antal e-tjänster under planperioden.  Arbetet fortsätter med 
kartläggning av andra tänkbara e-processer inom miljö- och byggverksamheter-
na. Under planperioden skall lämpliga e-processer inom miljö och byggområdet 
prövas och eventuellt införas. Insatser, t ex genom ökad information på olika 
sätt, skall vidtagas för att öka användningen av bygglovtjänsten ”Mittbygge” på 
Internet. 

Under 2011 har ett nytt ärendehanteringssystem för främst bygglovhanteringen 
införts. Införandet av ett digitalt arkiv för bygglov ska påbörjas under 2012. Det-
ta möjliggör effektivare handläggning och ökar möjligheterna till e-service. 

Boden, Piteå och Luleå kommuner har inlett ett samarbete med att ta fram en ny 
modernare WebbGIS-applikation. Alla tre kommunerna behöver utveckla en ny 
WebbGIS-applikation eftersom programvaran för nuvarande applikationer hos 
respektive kommuner håller på att försvinna från marknaden. Målet är att det ska 
finnas en ny grundversion av WebbGIS som kan tas i bruk i slutet av år 2012 och 
som då ersätter respektive kommuns nuvarande interna WebbGIS 

Flygfotografering för ortofoton har utförts under sommaren 2011, för hela Lule 
älvdal från Kusön och upp till kommungränsen mot Jokkmokk. Ortofotona ska 
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levereras i slutet av året. För centralorten beräknas ortofotoflygning utföras un-
der 2012, alternativt år 2013. 
 
Kartering av Harads, eventuellt hela älvdalen, utifrån ortofoton tagna under 
sommaren 2011. Eventuella karteringar av delar av centralorten kan också bli 
aktuellt.Kontinuerlig ajourhållning av primärkartan i form av inmätningar kom-
mer fortlöpande att ske 
 
Fortsatt samarbete sker med kultur- och fritidsförvaltningen för att producera en 
skoterkarta. 
 
Lantmäteriets nya nationella höjdmodell, NNH, är beställt och ska levereras i 
slutet av 2012. NNH är data som samlats in via laserskanning och nu finns en 
markmodell med höjder med två meters mellanrum. Tjänster för att förädla datat 
kan komma att behöva köpas för att skapa höjdkurvor och 3D-modeller för ana-
lyser och visualisering av bland annat höga flöden, rasrisker, siktanalyser och 
byggnationer. 
 
Aktivt deltagande i befintligt tillsynsråd för miljöbalk/livsmedel samt det under 
2011 inrättade tillsynsforumet inom PBL-området. 

Fyrkanten, det vill säga Miljö- och byggnämnden i Boden, Miljönämnden och 
byggnadsnämnden i Luleå, Miljö- och byggnämnden i Piteå och Myndighets-
nämnden i Älvsbyn har haft ett långt samarbete inom planering, byggande, mil-
jö- och livsmedelsområdet. Fortsatt samarbete i enlighet med framtagen verk-
samhetsidé ska prioriteras. Inom fyrkanten arbetas med en gemensam bedömning 
kring hanteringen av olika ärendetyper, exempelvis handläggning av ärenden om 
och kring avfallshanteringen. Samordnade insatser på informationskampanjer 
och framtagning av mallar för enhetligare handläggningsrutiner inom hela miljö- 
och byggområdet. Gemensamma ärendehanteringssystem och samsyn i GIS-
frågor betonas mellan kommunerna. Allt detta underlättas även genom enhetliga 
ärendehanteringssystem. 

Miljöbalken. Gemensamma projekt skall finnas i tillsyn och kontroll 
Livsmedel. Gemensamma riktlinjer för bedömningar, ingrupperingar och klass-
ningar av anläggningarna skall öka inom 4-kanten. 

Att ha gemensam syn och gemensamma riktlinjer med våra grannkommuner 
stärker inte enbart samsynen men även trovärdigheten i handläggningen av olika 
verksamheter hos både verksamhetsutövare och allmänheten. 

Revision. Utomstående revision av varandras tillsynsverksamheter genomförs 
inom ramen för fyrkantssamarbetet. 
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Budget 

Drift 

Bokslut Prognos Budget Plan Plan

2010 2011 2012 2013 2014

Intäkter
Kostnader 678
Nettokostnader 678 592 609 630 652

Tilldelad ram 582 592 609 630 652
Resultat -96 0 0 0 0

Specifikation av nettokostnader

Politisk verksamhet 678 592 609
Summa (tkr) 678 592 609 0 0

 

Planerade förändringar 

Avser kostnader för nämnden och dess eget arbete. 
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Serviceförklaringar 

Bygga och Bo  

Som kommunmedborgare/kund kan du av kommunen 

− få beslut om bygglov inom detaljplanelagt område inom tre veckor under 
förutsättning att kompletta handlingar lämnats in och att ansökan följer pla-
nen 

− få beslut om installation av värmepumpanläggning inom tre veckor efter att 
komplett anmälan lämnats in 

− få ansökan om enklare bostadsanpassning prövad inom två veckor från in-
lämnande av fullständig ansökan 

− få beslut om ny eller ändrad avloppsanordning inom tre veckor under förut-
sättning att komplett ansökan lämnats in. 

Näringsliv  

Som företagare eller blivande företagare kan du av kommunen 

− få beslut/besked efter inlämnad anmälan om miljöfarlig verksamhet inom 
sex veckor 

− få beslut om registrering av livsmedelsverksamhet inom två veckor efter att 
anmälan inkommit. 

 

 

 

 



      
    
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunledningsförvaltningen, Samhällsbyggnadskontoret 

961 86 Boden 


