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Planeringsförutsättningar 

Ny plan- och bygglag trädde i kraft den 2 maj 2011. Förändringarna var bety-

dande och har inneburit en betydligt ökad arbetsbelastning och krav på kompe-

tensutveckling. Den nya lagen säkerställer bl a att den som ansöker om bygglov 

ska få svar senast inom tio veckor, att kommunens kontroll av byggandet skärps 

och att kommunen med start- och slutbesked beslutar när byggnationer får påbör-

jas och när byggnaden anses vara färdiga för inflyttning. 

Tillgången till certifierade kontrollansvariga enligt den nya plan- och bygglagen 

är fortfarande begränsad. Även om övergångstiden för det nya regelverket för-

längts kan problem uppstå i samband med bygglovhandläggningen eftersom frå-

gan om kontrollansvarig är en del i bygglovprövningen. 

Vikten av en betydligt mer aktiv kommunal översiktlig planering betonas. 

Vid all planering ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen där 

bland annat frågor om natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter, män-

niskors hälsa och säkerhet och god livsmiljö för alla samhällsgrupper behandlas. 

För närvarande pågår miljöprövningar av de militära skjutfälten. Parallellt med 

den prövningen har kommunen och försvarsmakten tagit fram ”Riktlinjer för 

utbyggnad av bostäder kring skjutfält och övningsområden i Bodens kommun”. 

Riktlinjerna antogs av kommunfullmäktige den 5 november 2012. I riktlinjerna 

framgår på vilket sätt byggnationerna får utvecklas specifikt inom 11 bebyggel-

segrupper och mera generellt för övriga områden runt skjutfälten. 

2009 ändrades lagstiftningen avseende strandskyddet, vilket inte har inneburit 

några lättnader. Lagstiftningen tillämpas bland annat olika i landet. Detta har 

konstaterats av regeringen, som under 2012 beslutat genomföra en översyn av 

regelverket. I den gällande lagstiftningen har numera kommunen enligt huvudre-

geln, huvudansvaret för den operativa tillsynen av efterlevnaden av strand-

skyddslagstiftningen medan länsstyrelsen har till ansvar att ge kommunerna väg-

ledning i arbetet.  

En viktig del i den svenska handikappolitiken är att personer med funktionsned-

sättningar är medborgare med samma rättigheter och skyldigheter som andra. Att 

skapa ett tillgängligt samhälle är därför ett arbetsområde som måste prioriteras. 

Miljö- och byggnämnden har ett ansvar för tillsynen av lagstiftningen. Informa-

tion om gällande regler i kombination med en fungerande tillsyn kan utgöra ett 

effektivt påtryckningsmedel mot målet att åstadkomma ett tillgängligt samhälle. 
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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 ansvar för tillsyn. Mot denna bakgrund har en särskild tillsynsplan 

för PBL-området behandlats av nämnden. Tillsynsplanen får ses som ett första 

försök att formulera arbetet och kommer successivt att utvecklas vidare inom 

främst följande områden: 

 Plan- och bygglagen, PBL (2010:900) 

 Strandskyddslagstiftningen i miljöbalken, MB 7 kap.  

 Föreskrifter om funktionskontroll 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 2009 2010 2011

Ett hållbart växande samhälle
Tillväxt i Boden

Genomsnittlig handläggningstid, bygglov (dagar)   ¹  < 30    31 30 34

Beslut avloppsanordning, andel beslut handlagda inom 6 

veckor, % (not 2) 100 < 6 v

Beslut värmepumpanläggning,  andel beslut handlagda 

inom 6 veckor, % (not 2) 100 < 6 v

Beslut miljöfarlig verksamhet C-anläggning,  andel 

beslut handlagda inom 6 veckor, % (not 2) 100 < 6 v

Trygg och trivsam kommun

Årligen inspektera tillståndspliktiga miljöanläggningar 

(ej täkter), antal inspekterade anl av totala antalet Alla 6 av 10 10 av 10 6 av 8

Årligen inspektera tillståndspliktiga täkter, antal 

inspekterade täkter av totala antalet Alla 0 av 17 10 av 17Årligen kontrollera registrerade strandbad, antal 

kontrollerade strandbad av totala antalet Alla 17 av 17 17 av 17 17 av 17Årligen kontrollera solarier, antal kontrollerade solarier 

av totala antalet Alla 3 av 3 3 av 3 3 av 3

Årligen stickprovsmässigt kontrollera

hissanläggningar, antal objekt. 20

Årligen stickprovsmässigt kontrollera efterlevnaden  

av krav om funktionskontroller av ventilations-

anläggningar, antal objekt 10

Medborgarnas Boden ökar 17 6

Synpunkter i samband med planärenden

Eko-kommunen > 20 71 35

Inventering av enskilda avloppsanordningar, antal 

områden 1 1 1 1

Verka för revidering av skyddsområden för allmänna 

vattentäkter, antal områden 2 0 0 1

Årligen genomföra luftmätningar i centrala stan Ja Ja Ja Ja

Kontroll av oljeavskiljare ansluten till kommunalt 

ledningsnät, antal objekt 10 12 6 6

God luftkvalitet då årsmedelvärdet av 

►kvävedioxid (NO2) understiger 20 µg/m3 < 20 10 12

►svaveldioxid (SO2) understiger 5 µg/m3 < 5 3 2,7

►partiklar (PM10) understiger 40 µg/m3 <40 14 11
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Mål 2009 2010 2011

Verksamhet till nytta för medborgarna
Nöjda medborgare

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

Ökat antal ärenden sökta via bygglovtjänst på Intenet ökar 2 4 13

Bra kvalitet

Ändrade beslut vid överklagan, andel minskar 2

God ekonomisk hushållning
Hållbar ekonomisk utveckling

Budgetavvikelse ≥0 % 6 -17 14

Kommunstyrelsen har ansvaret för att utföra nämndens 

verksamhet. Målindikatorer inom dessa perspektiv 

återfinns därför i kommunledningsförvaltningens 

verksamhetsplan

Not 1. Med nuvarande ärendesystem kan handläggningstiden enbart mätas från inlämnat ärende 

till beslut. Ärenden som inlämnas med kompletta handlingar, inom och enligt detaljplan

beslutas i huvudsak inom 3 veckor.

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 2013 skall de C-anläggningar (anmälningspliktig 

miljöfarlig verksamhet/anläggning som nämnden beslutar om) som inte erhöll 

någon särskild tillsynsinsats under 2012 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. 

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 2013- 

2015 är inventering av enskilda avlopp, tillsyn av ovårdade tomter samt kontroll 

av oljeavskiljare och bensinstationer med fordonstvätt. Tillsyn av verksamheter 

som berör infarter till Boden utförs.. 

Inom området hälsoskydd prioriteras tillsynen av skärande och stickande verk-

samhet (tatuering, fotvård etc.), solarier, strandbad och bassängbad dvs sådant 

som direkt påverkar människors hälsa.  

Tillsyn enligt tobakslagen prioriteras på så sätt att tillsyn genomförs varje år. 

Tillsyn enligt lagen om receptfria läkemedel utförs vartannat år. 

Tillsyn genomförs även på förekommen anledning dvs. när problem eller brister 

uppdagas och kommer till nämndens kännedom t.ex. genom klagomål eller på 

annat sätt. I tillsynsplanerna anges hur arbetet ska organiseras och i vilken ord-

ning lokalerna besöks.  

Livsmedelskontrollen genomförs i enlighet med den kontrollplan som upprättas 

årligen  
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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 

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.  

Nya PBL har inneburit att tillgänglighetsfrågor ska prövas i bygglovet. I den 

tillsynsplan för bland annat PBL-området som nämnden har beslutat om ska till-

gänglighetsfrågor brytas ner till konkreta mätbara mål. 

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. 

 

Miljökvalitetsmål 

Miljö- och byggnämnden prioriterar följande fem av de sexton nationella miljö-

kvalitetsmålen. 
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 begränsad klimatpåverkan 

 frisk luft 

 grundvatten av god kvalitet 

 levande sjöar och vattendrag 

 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, SO2 och PM10) i Bodens centrum enligt URBAN-

modellen kommer att ske under vinterhalvåret 2013/2014. 

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 

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. 
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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. Under år 2012 

ansvarade Boden för pollenmätningen. 

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. 

Under 2013 kommer nämnden att deltaga i Insikt. Insikt är en enkätundersökning 

där enkäten skickas till företag som haft ett avslutat myndighetsärende med 

kommunen under 2012. De myndighetsområden som undersöks är brandtillsyn, 

bygglov, markupplåtelse (ej arrende), miljö- och hälsoskydd samt serveringstill-

stånd. I enkäten ställs frågor avseende sex serviceområden; information, tillgäng-

lighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet. 

 

För att öka tillgänglighet och service ska fortsatta försök med kvällsöppet ske 

under våren 2013. 

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. Fortsatt arbete ska ske för att få en ökad använd-

ningen av bygglovtjänsten ”Mittbygge” på Internet. 

Under 2011 infördes ett nytt ärendehanteringssystem för främst bygglovhanter-

ingen. Införandet av ett digitalt arkiv för bygghandlingar har påbörjats under 

2012. Detta möjliggör effektivare handläggning och ökar möjligheterna till        

e-service. 

Boden, Piteå och Luleå kommuner har inlett ett samarbete med att ta fram en ny 

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. Arbete med att undersöka 

olika alternativa tekniska lösningar pågår. 
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Flygfotografering för ortofoton av centralorten planeras under 2013, då det är 

fem år sedan senaste flygfotografering genomfördes. 

 

Skanning av hela eller delar av Bodens tätort, för uppbyggnad av en detaljerad 

stadsmodell i 3D. 

 

Fortsatt samarbete sker med tillväxtförvaltningen för att producera en skoterkar-

ta. 

 

Arbete med att digitalisera och anpassa detaljplaner för GIS pågår, intentionen är 

att slutföra arbetet under 2013-2014 

 

Under 2013 kommer flygfotografering av Bodens tätort att ske för uppbyggnad 

av ett detaljerat sned – och lodbildsbibliotek. Fotona presenteras i en webbtjänst 

med funktionalitet för att betrakta objekten från alla väderstreck och rakt upp-

ifrån, samt mäta längd, höjd och ytor. 

 

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. 

 



Miljö- och byggnämnden 

12 
 

 

Budget  

Drift 

2011 2012 2013 2014 2015

Intäkter

Kostnader 508 652

Nettokostnader 508 652 657 675 698

Tilldelad ram 592 652 657 675 698

Resultat 84 0 0 0 0

Specifikation av nettokostnader

Politisk verksamhet 508 652 657 675 698

Summa (tkr) 508 652 657 675 698

 

Planerade förändringar 

 

 

 

 



Miljö- och byggnämnden 

13 
 

 

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 sex veckor efter 

att komplett anmälan lämnats in 

 få beslut om ny eller ändrad avloppsanordning inom sex veckor under för-

utsättning 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 


