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 Överläggning med kommunens revisorer enligt tidigare ut-
sänt diskussionsunderlag, bilaga. 
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§ 55 Meddelanden och delgivningar  
  

Beslut  
Meddelandena och delgivningarna läggs till handlingarna.  

Beskrivning av ärendet 
1   Råbäcken 3:2 – L 0220/09 -  Försvarsmaktens överklagan av beviljat bygglov  
     och strandskyddsdispens för om- och tillbyggnad av enbostadshus översänt till  
     länsstyrelsen/ANPE 
2   Sävast 23:234 – L 0255/09 – Bygganmälan eldstad/rökkanal/ANPE 
3   Oxeln 6 – L 0120/09 – Protokoll över byggsamråd/ANPE 
4   Sörbyn 4:15 – L 0147/09 – Protokoll över byggsamråd/ANPE 
5   Hundsjön 3:20 – Dnr 694-2009-446 – Inspektion av avloppsanordning/STJO 
6   Anteckningar efter möte om användning av krossad hyttsten som sandnings- 
     sand vid halkbekämpning på väg 616 mellan Boden och Avan/HOHA 
7   Notträsk 1:30 – Överlämnande av beslut om tillstånd för enskild avloppsan- 
     ordning/HOHA 
8   Svartbyn 6:167 – L 0269/09 – Bygganmälan eldstad/rökkanal/ANPE 
9   Boden 48:12 – L 0222/09 - Protokoll över byggsamråd/ANPE 
10 Gamen 3 – L 0206/09 – Protokoll över byggsamråd/ANPE 
11 Harads 2:41 – L 0204/09 – Länsstyrelsen överprövar inte strandskydds- 
     dispensen 
12 Heden 53:9 – L 0250/09 – Länsstyrelsen begär handlingar för överprövning av  
     meddelad strandskyddsdispens för byggnationer på fastigheten 
13 Sävast 29:3 – Överklagan av beslut om avslag på dispensansökan från sop- 
     hämtning från fritidsbostad översänt till länsstyrelsen/HOHA 
14 Erikslund 11:1 – Anteckningar efter inspektion av klagomål om nedskräpning 
     i och utanför stationsområdet på återvinningsstationen/HOHA 
15 Harads 9:82 – L 0253/09 – Länsstyrelsen prövar inte MBN:s beslut om att  
     meddela dispens från strandskyddet 
16 Tekniska förvaltningens yttrande till Banverket över Norrbotniabanans utställ- 
     ning av Järnvägsutredning 160 inkl godkänd MKB 
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§ 56 Delegationsbeslut  
  

Beslut  
Delegationsbesluten läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har, i enlighet med sin delegationsrätt och under vissa 
förutsättningar lämnat tillstånd/godkännanden, beviljat respektive avslagit ansök-
ningar och avgivit yttranden inom följande områden: 

Miljötillsyn 
Livsmedelstillsyn 
Övriga yttranden och tillstånd 
Bygglov 
Kontrollplanen 
Bostadsanpassning  

Se bifogade listor 

Delegationsbeslut som inte finns med på listan. 

- Attesträtt för konto 17021, RL vattenråd – Katarina Wennman 
- Unbyn 15:44 – Avslag av begäran om dispens från årlig tömning av avloppsan- 
   ordning/HOHA 
- Enen 1 – Yttrande över ansökan om tillstånd för konsert/musikevenemang/HÅSU 

______________   
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§ 57 Information om buller  
  

Beskrivning av ärendet 
Ordförande Göran Hedberg informerar om buller. 
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§ 58 SBK-rapport och ekonomisk information 
  

Beslut  
Rapporten läggs till handlingarna.  

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat en rapport för november 2009. 

____________    
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§ 59 Sammanträdesdagar 2010 
  

Beslut 
Sammanträdesdagar  Inlämning   Beredning   

9 februari/heldag  18 januari   28 januari  
30 mars   8 mars  18 mars  
11 maj  19 april   29 april  
8 juni/heldag   17 maj   27 maj 
14 september  23 augusti   2 september  
19 oktober  27 september  7 oktober  
7 december  15 november  25 november   

Sammanträdestid: Tisdagar kl. 13.00 

Beredning: Torsdagar kl. 13.15 

_________  
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§ 60 Höjning av grundbeloppet i Plan- och bygglovtaxan  
  

Beslut  
Höjning av grundbeloppet i Plan- och bygglovtaxan till 38 kronor att gälla från och 
med 1 januari 2010. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige fastställde 2004-11-01 § 161 Plan- och bygglovtaxan. 
Miljö- och byggnämnden får höja grundbeloppet årligen med högst 2 kronor per år. 

___________  

Delgivning  

Samhällsbyggnadskontoret  
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§ 61 Verksamhetsplan 2010-2012 
  

Beslut  
Miljö- och byggnämnden antar Verksamhetsplan 2010-2012 och översänder till 
ekonomikontoret.  

Beskrivning av ärendet 
En verksamhetsplan för 2010-2012 har upprättats av samhällsbyggnadskontoret. 
Bilaga. 

 

______________  

Delgivning  

Ekonomikontoret  
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§ 62 Tillsynsplanering inom miljöbalksområdet 2010-2012 
  

Beslut  
Miljö- och byggnämnden antar bifogade tillsynsplan att gälla för tillsynen enligt 
miljöbalken inom Bodens kommun under perioden 2010 - 2012. 

För att uppnå tillsynsplan med tillgängliga resurser måste extra resurser i form av 
sommarvikarier anlitas.  

Ärende 
Tillsynsplanering inom miljöbalksområdet för år 2010 - 2012. 

Bakgrund 
Miljö- och byggnämnden är den lokala tillsynsmyndigheten i Bodens kommun en-
ligt miljöbalken (1998:808). 

Enligt 7 § förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken ska tillsyns-
myndigheten varje år uppdatera tillsynsutredningen med hänsyn till de förutsätt-
ningar som kan ha ändrats. Ett register ska också föras över de verksamheter som 
fordrar återkommande tillsyn. Baserat på den gjorda utredningen samt registret ska 
tillsynsmyndigheten göra en plan inför varje verksamhetsår. 

Syftet med de kommunala tillsynsplanerna är att de ska fungera som underlag för 
planering av den egna verksamheten. Därmed finns heller inget lagkrav på att de 
ska redovisas till regionala eller centrala myndigheter. 

Tillsyn enligt miljöbalken 
Tillsyn är ett vitt begrepp enligt miljöbalken. Här ingår dels den myndighetsut-
övande verksamheten, dels andra uppgifter av förebyggande och stödjande ka-
raktär. 

Tillsynen enligt miljöbalken omfattar bland annat: 
• kontroll av efterlevnaden av miljöbalkens regler, domar och beslut, 
• anmälan av överträdelser till polis- och/eller åklagarmyndighet, 
• förelägganden och åtgärdskrav för att uppnå rättelse, 
• rådgivning och information samt 
• uppföljning. 

Behovsutredning 2010 
För att tillsynsplaneringen ska bli realistisk är det angeläget att nämnden har en god 
uppfattning om vilken tid som finns till förfogande för tillsynsarbetet.  
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§ 62  
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram en behovsutredning som ligger till grund 
för tillsynsplanen. Av denna framgår antalet inspektioner och inriktningen på verk-
samheten samt tillgängliga resurser för kontoret.  

Tillsynsbehoven har delats upp i en allmän del (övergripande tillsynsplan) samt åtta 
olika områden (inom parantes det kapitel i miljöbalken som styr området):  

• Övergripande tillsynsplan, miljöbalken 
• Natur- och kulturvård (7,8 och 12 kap) 
• Miljöfarlig verksamhet (9 kap) 
• Hälsoskydd (9 kap) 
• Förorenade områden (10 kap) 
• Vattenverksamhet (11 kap samt 9 kap 10§) 
• Täkter och jordbruk (12 kap) 
• Kemiska produkter och biotekniska organismer (14 kap) 
• Avfall och producentansvar (15 kap) 

Tillsynsplan för 2010 - 2012 
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram en tillsynsplan som grundar sig på be-
hovsutredningen, nämndens målsättning, uppföljning av tidigare tillsynsverksamhet 
och förvaltningens tillgängliga resurser, se bilaga. Antalet tillsynsobjekt är fördela-
de efter huvudverksamhet.  

En övergripande verksamhetsplan har tagits fram som underlag för 2010 års tillsyn. 
Tillsynen delas upp, dels som återkommande tillsyn vid fasta tillsynsobjekt, dels 
som projekt eller riktad tillsyn mot särskilda verksamhetstyper.   

Den återkommande tillsynen inriktas i första hand på området miljöfarlig verksam-
het där varje tillståndspliktig (B) verksamhet planeras få minst ett tillsynsbesök un-
der året. Vidare prioriteras tillsynen av de anmälningspliktiga (C) verksamheter 
som inte fått något besök under föregående år.  

Under 2010-2011 genomför Naturvårdsverket en tillsynskampanj i samarbete med 
kommuner och länsstyrelser. Fler fastighetsägare ska utrusta sina små avlopp med 
godtagbar rening. Inom ramen för projektet planeras en riktad tillsyn/inventering av 
enskilda avlopp i Kusån. 

Riktad tillsyn i övrigt som är aktuell under år 2010 är tillsyn över ovårdade tomter 
samt kontroll av oljeavskiljare och bensinstationer med fordonstvätt. 

Inom området hälsoskydd prioriteras tillsynen av solarier, strandbad och bassäng-
bad. En riktad tillsyn över egenkontrollen inom skolan planeras. 
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§ 62  
Bedömning 
Av den framtagna tillsynsplanen framgår att planerade tillsynsinsatser år 2010 
överstiger tillgängliga resurser med 563 timmar på miljöbalkens område, vilket 
motsvarar en halvtidstjänst. För att lösa denna ekvation finns två alternativ, anting-
en resursförstärkning till miljösidan eller prioritering av tillsynsinsatser i tillsyns-
planen.   

Eftersom den riktade tillsynen till stor del infaller under sommarperioden skulle en 
resursförstärkning med sommarvikarier under denna tidsperiod bidra till att plane-
rade tillsynsinsatser klaras av.  

På samhällsbyggnadskontorets miljösida finns idag (november 2009) 500 timmar 
vakant tid, motsvarande en halvtidstjänst, i form av tid som uppstått tillfälligt och 
som ej har kunnat besättas p g a svårigheter att få anställd personal på halvtid. 

En prioritering av tillsynsinsatser i tillsynsplanen kommer däremot att innebära att 
viss planerad tillsyn (inom riksprojekt, riktad tillsyn och återkommande tillsyn) inte 
utförs alls under år 2010. Miljö- och byggnämnden får därmed besluta om vilket al-
ternativ som ska gälla. 

Bilaga Tillsynsplan – Miljöbalksområdet – 2010-2012 

___________  

För genomförande 

Handläggarna   
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§ 63 Plan för livsmedelskontrollen 2010-2012 
  

Beslut  
Miljö- och byggnämnden antar bifogade plan att gälla för livsmedelskontrollen 
inom Bodens kommun under perioden 2010-2012. 

För att uppnå kontrollplan med tillgängliga resurser måste extra resurser i form av 
personal anlitas. För att uppfylla planen krävs tid motsvarande 498 kontrolltimmar, 
eller en halvtidtjänst. 

För att lösa detta anställs en extra livsmedelskontrollant på halvtid. 

Bakgrund 
Miljö- och byggnämnden är den lokala kontrollmyndigheten i Bodens kommun en-
ligt livsmedelslagen (2006:804). 

Kontroll av livsmedelsområdet sker enligt Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa 
kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestäm-
melserna om djurhälsa och djurskydd. 

Kontroll enligt förordning (EG) nr 882/2004 
Enligt artikel 3 framgår att den offentliga kontrollen ska vara riskbaserad och 
genomföras regelbundet och så ofta som är lämpligt bland annat med hänsyn till 
klarlagda risker och till tidigare resultat från kontrollen. Den ska vara effektiv och 
ändamålsenlig och kunna bedrivas utan intressekonflikter. Det ska finnas tillräckligt 
med kompetent personal med tillgång till ändamålsenliga hjälpmedel och tillräckli-
ga laboratorieresurser. På personalen ställs krav på kunskaper om risker i livsme-
delshanteringen, utvärdering av företagens tillämpning av HACCP- och andra kva-
litetssäkringsplaner, olika kontrollmetoder såsom revidering, inspektion och prov-
tagning, nationell och EG-lagstiftning. 
 
Här framgår även att den offentliga kontrollen ska genomföras i alla led i produk-
tionen, bearbetningen och distributionen av foder, livsmedel, djur och animaliska 
produkter. 

Delar av kontrollplanen ska även ingå i den nationella kontrollplanen som Sverige 
upprättar enligt artikel 41 och 42 i förordning (EG) nr 882/2004, men ännu har inte 
Livsmedelsverket ställt några specifika krav på planens utformning och innehåll. 
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§ 63  
Behovsutredning 2010 
För att kontrollplaneringen ska bli realistisk är det angeläget att nämnden har en 
god uppfattning om vilken tid som finns till förfogande för tillsynsarbetet.  

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram en behovsutredning som ligger till grund 
för kontrollplanen. Av denna framgår antalet inspektioner och inriktningen på verk-
samheten samt tillgängliga resurser för kontoret.  

Miljö- och byggnämnden i Bodens kommun antog 2007 målsättningen att frekven-
sen för kontrollinsatser bör grundas på riskklassificeringen som görs för alla livs-
medelsanläggningar. Detta innebär att de anläggningar som vid riskklassificeringen 
tilldelas kontrolltid på 8 timmar eller mer besöks varje år, och de anläggningar som 
tilldelats 1, 2 eller 4 timmar kontrolltid per år besöks vartannat år. 

Kontrollplan för 2010-2012 
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram en kontrollplan som grundar sig på 
nämndens målsättningar, riskklassningen av livsmedelsobjekten, behovsutredning-
en, uppföljning av tidigare kontrollverksamhet och kontorets tillgängliga resurser, 
se bilaga. 

 
Bilaga Kontrollplan Livsmedel år 2010-2012 

___________  

För genomförande  

Handläggarna  
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§ 64 Bodsvedjan 1:14 – Överskridande av utsläppsvillkor vid 
Svedjans avloppsreningsverk  

  

Beslut 
Ärendet överlämnas till miljöåklagaren. 

Beskrivning av ärendet 
1.  Gällande tillstånd för Svedjans avloppsreningsverk 

Den 22 september 2002 fick Svedjans avloppsreningsverk ett nytt tillstånd som är 
förenat med ett antal villkor av länsstyrelsens miljöprövningsdelegation.  

Enligt villkor 4 i tillståndet får utgående vatten från avloppsreningsverket som 
gränsvärde, beräknat som medelvärde per kalenderkvartal, inte överstiga 

• 0,5 mg totalfosfor (P-tot) per liter, 

• 15 mg biologiskt syreförbrukande ämnen (BOD7) per liter 

Miljö- och byggnämnden (MBN) har vidare rätt att enligt villkor 14 lämna medgi-
vande om att avloppsreningsverket tillfälligtvis får överskrida sina utsläppshalter 
medan förbättringsarbeten pågår. 

 
2.  Ombyggnads- och underhållsarbeten vid avloppsreningsverket och medgiv- 
     anden att få överskrida utsläppsvillkoren, under perioden 2007-2009 

 
Eftersom reningsverket hade svårigheter att kunna innehålla gällande utsläppshalter 
på grund av nödvändiga ombyggnationer gjorde Tekniska förvaltningen, i slutet av 
oktober 2007, en anmälan till MBN att få överskrida utsläppsvärdena medan utred-
ningar och förbättringsarbeten pågick. 

Svårigheter med injusteringar av mätvärden på grund av höga smältvatten samt 
problem med installation av anläggningsdelar gjorde att önskat resultat av utsläpps-
halterna var svåra att uppnå. Tekniska förvaltningen begärde om utsträckt tid att få 
överskrida gränsvärdena medan förbättringsarbetena pågick på avloppsreningsver-
ket. 

Sammanlagt har miljö- och byggnämnden i 4 olika beslut medgivit att gränsvärdena 
får överskridas. I det senaste beslutet från den 12 december 2008 medgav nämnden 
att gränsvärdena av utsläppshalter får överskridas till och med utgången av maj må-
nad 2009. 
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§ 64  
  

I tabellen nedan redovisas medelvärdena av utsläppshalterna per månad från början 
av juni till mitten av november. Enligt inkomna analysprotokoller är mätosäkerhe-
ten för BOD7 30 % och för totalfosfor 10 %, dessa redovisas även nedan. 

 
Enhet: 
mg/l 

BOD7 
 

Mätosäkerhet 
30 % 

P-tot 
 

Mätosäkerhet 10 % 

Juni 16,75 11,73 – 21,78 0,54 0,49 – 0,59 
Juli 17,2 12,25 – 22,75 0,36 0,32 – 0,39 
Aug 45,5 31,85 – 58,8 0,51 0,46 – 0,56 
Sept 28,8 20,16 – 37,44 0,76 0,68 – 0,84 
Okt 36,5 25,55 – 47,45 1,06 0,95 – 1,17 
Nov (2 st 
prover) 

29,5 20,65 – 38,35 0,59 0,53 – 0,65 

 
Av sammanställningen framgår att utsläppshalterna överskrids för BOD7 från juni 
till och med november. För totalfosfor överskrids alla värden med undantag för juli 
månad. 

Medelvärdet under kvartal 3 juli-september 2009 för BOD7 är 30,5 mg/l och för P-
tot 0,54 mg/l. Med de analysresultat som hittills inkommit kan antas att medelvär-
det för kvartal 4 kan komma att överskridas. 

Skäl för beslutet 
Enligt 26 kap. 2 § ska tillsynsmyndigheten anmäla överträdelser av bestämmelser i 
balken eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av balken till polis- eller 
åklagarmyndigheten om det finns misstanke om brott. Miljö- och byggnämnden är 
skyldig att lämna ärendet till åklagaren för åtalsprövning. 

Att gällande beslut med efterföljande villkor följs är synnerligen viktigt och måste 
följas av alla som bedriver verksamhet enligt Miljöbalken 9 kap.  

Miljö- och byggnämnden har genom fyra delegationsbeslut lämnat Tekniska för-
valtningen tid att åtgärda bristerna i reningsprocessen. Den sammanlagda tiden som 
Tekniska förvaltningen har fått för att åtgärda dessa är 18 månader (oktober 2007-
sista april 2009). 

Det förutsätts därför att Tekniska förvaltningen som verksamhetsutövare från och 
med juni månad 2009 följer sitt tillståndsbeslut från 2002 i sin helhet. 
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§ 64  
  

Bilagor 
- Rapport om driften och verksamheten vid Svedjans avloppsreningsverk 
- Anmälan Bodsvedjan 1:14. Svedjans avloppsreningsverk daterat 2009-11-09 

____________  

För verkställighet 

Polismyndigheten i Norrbotten, Box 50135, 973 24 Luleå 

Delgivning  

Tekniska förvaltningen  
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§ 65 Yttrande om ändring av lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön i Bodens kommun 

  

Beslut  
 

Miljö- och byggnämnden föreslår att paragraf 4 i de Lokala föreskrifterna för att 
skydda människors hälsa och miljön i Bodens kommun från 26 april 2004 ändras så 
att hästhållning får ske inom del av Boden 1:156 – hästsportcentrum – utan att till-
stånd för detta erhållits. 

Denna paragraf förklaras vara omedelbar justerad. 

Beskrivning av ärendet 
Från Kommunstyrelsen finns förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Boden 
1:156 där man inom planområdet planerar att uppföra ett hästsportcentrum. 

I de Lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön för Bodens 
kommun fastställda av kommunfullmäktige den 26 april 2004, paragraf 4, krävs 
Miljö- byggnämndens tillstånd för att hålla olika djurslag inom område med detalj-
plan. 

Skäl för beslutet 
Av planförslaget som kommunstyrelsen tagit fram för den aktuella delen av fastig-
heten Boden 1:156 framgår att hela området (12 ha) kommer att avsätts som ett 
hästområde där flera olika hästverksamheter. 

De områden som ligger i anslutning till detta planerade område har också i flera fall 
anknytning till olika hästverksamheter som travbana, ridklubb, hästgårdar o dyl.  

Eftersom hela det aktuella planområdet – del av Boden 1:156 – avses endast nyttjas 
för olika ”hästverksamheter” och inga bostäder finns anser nämnden att tillstånds-
plikten bör kunna tas bort för det nu aktuella planområdet. 

Paragrafen skulle därigenom kunna få följande lydelse. 

Djurhållning 
4 § 

Det krävs tillstånd av miljö- och byggnämnden för att hålla 
1.  nötkreatur, häst, get, får eller svin, 
2.  pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur, 
3.  orm, 
inom område med detaljplan med undantag för del av Boden 1:156 (hästsportcent-
rum) 



Miljö- och byggnämnden  Protokoll 
 

 
 

Sammanträdesdatum 
2009-12-01 

Sid 
19 (30) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 65  
 

___________  

För verkställighet 

Kommunstyrelsen  
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§ 66 Gunnarsbyn 8:116, Anmälan om ändrad verksamhet vid 
Gunnarsbyns återvinningscentral 

  

Beslut  
Miljö- och byggnämnden förelägger Bodens kommun, Tekniska Förvaltningen, 961 
86 Boden (org.nr. 212000-2767) med stöd av 26 kap. 9 § Miljöbalken (1998:808) 
och 27 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 
med hänvisning till 9 kap. Miljöbalken och 2 kap. 1, 2, 3, 4, 6 §§ Miljöbalken om 
följande försiktighetsmått för återvinningscentralen med verksamhet inom fastighe-
ten Gunnarsbyn 8:116 i Bodens kommun. 

Verksamhetens koder: 

90.40 C Anläggning för mellanlagring av avfall om den totala avfalls-
mängden är större än 10 ton men högst 10 000 ton vid något en-
skilt tillfälle. (Omfattar inte anläggning för lagring av avfall under 
längre tid än ett år innan det bortskaffas eller lagring av avfall un-
der längre tid än tre år innan det återvinns eller behandlas.) 

90.80 C Anläggning för sortering av avfall om den hanterade avfallsmäng-
den är större än 1 000 ton men högst 10 000 ton per år. 

90.60 C Anläggning för mellanlagring av sådant farligt avfall som avses i 
avfallsförordningen (2001:1063) om mängden avfall inte vid något 
tillfälle i fråga om oljeavfall överstiger 5 ton, blybatterier översti-
ger 10 ton, elektriska eller elektroniska produkter som inte inne-
håller isolerolja överstiger 10 ton, eller övrigt farligt avfall översti-
ger 1 ton. 

Verksamheten förenas med följande försiktighetsmått: 

           1.  Anläggningen skall bedrivas och utformas i huvudsaklig överensstämmelse med     
                vad som angetts i anmälan om mottagning, sortering och mellanlagring av avfall  
                och mellanlagring av farligt avfall. 

              2.  De olika avfallsslagen skall förvaras på hårdgjord yta och förvaras väl åtskilda 
                   för att minska risken för sammanblandning. 

              3.  Mellanlagring av farligt avfall får inte överstiga följande mängder vid något till- 
                   fälle: 

Oljeavfall     5 ton 
Blybatterier     30 ton 
Elektriska/elektroniska produkter utan isolerolja  100 ton 
Impregnerat trä    30 ton 
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Annat farligt avfall    1 ton 
 

               4.  Mottagning, sortering och mellanlagring av övrigt avfall får inte överstiga föl- 
                    jande mängder per år: 

 Fragg (kommunskrot)    50 ton 
 Virke (träavfall)    80 ton 
 Deponiavfall         30 ton 
 El-avfall     15 ton 
 Brännbart avfall    120 ton 
 Trädgårdsavfall    5 ton 
 Småbatterier < 3 kg    2 ton 
 Blybatterier     5 ton 

    
                5.  Återvinningscentralen och miljöstationen där farligt avfall mellanlagras skall  
                     vara inhägnad och hållas låst när den är obemannad. Byggnaden för farligt av 
                     fall skall hållas låst när återvinningscentralen är obemannad. 

 
                6.  Spill från mellanlagring av farligt avfall skall omedelbart uppsamlas och om- 
                     händertas så att avrinning inte sker till mark. Adsorptionsmedel skall därför  
                     finnas tillgängligt där farligt avfall mellanlagras. 

 
                7.  Bilbatterier/blybatterier skall förvaras i täta och syrafasta behållare. 

 
                8.  De olika farliga avfallen skall förvaras väl åtskilda och vara väl uppmärkta.  

 
                9.  Mottagningsplatserna skall vara väl upplyst under den mörkare årstiden. Tyd- 
                      liga anslag skall finnas om hur avfallet skall avlämnas. 

 
               10. Verksamhetsutövaren måste hålla sig informerad och se till att all personal  
                     som hanterar farligt avfall har erforderliga kunskaper om risker, skyddsåtgär- 
                     der och regler som gäller för verksamheten. 

 
               11. Journal skall föras över mottagna och borttransporterade avfallsmängder. Re- 
                     dovisning skall ske till tillsynsmyndigheten senast 31 mars påföljande år över  
                     vilka mängder avfall och farligt avfall som mottagits under föregående år. I re- 
                     dovisningen skall även anges vart avfallet transporterats och vem som svarat  
                     för borttransporten. 

 
               12. Mindre ändringar får utföras efter anmälan till och godkännande av miljö- och  
                     byggnämnden. 
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Detta beslut ersätter delegationsbeslut dat. 2003-05-13. 

Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Norrbottens Län.                                                              

Beskrivning av ärendet 

Anmälan 
Bodens kommun, Tekniska Förvaltningen, 961 86 Boden har lämnat in en anmälan 
om ändrad verksamhet vid Gunnarsbyns Återvinningscentral enligt 9 kap. 6 § Mil-
jöbalken och förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och miljöskydd.  

Tekniska förvaltningen har genom Ove Andersson angett följande i anmälan: 

Ärende 
Utvärdering av de två senaste årens verksamhet på rubricerade anläggning har 
medfört att det finns behov av ändring av Miljö- och byggnämndens delegationsbe-
slut från 2003-05-13. 

Anmälan 
Anmälan avser följande mängder i ton per år av avfall som mottages och sorteras 
SNI-kod 90.80, mellanlagras SNI- kod 90.40 och som lämnas till återvinning, de-
struktion, förbränning eller deponering.  

Fragg (kommunskrot)   50 ton 
Virke (träavfall)    80 ton 
Deponiavfall    30 ton 
El-avfall    15 ton 
Brännbart avfall    120 ton 
Trädgårdsavfall    5 ton 
Småbatterier < 3 kg   2 ton 
Blybatterier    5 ton 

 

Mängden i ton mellanlagrat farligt avfall, SNI-kod 90.60, vid varje tillfälle 

Oljeavfall    3 ton 
Övrigt farligt avfall   1 ton 

Mellanlagringen bedöms inte medföra någon olägenhet eller störning för omgiv-
ningen. 
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Ärendets handläggning 
Miljö- och byggnämnden har lämnat Länsstyrelsen och närboende sakägare möjlig-
het att yttra sig över inlämnad anmälan. 

Länsstyrelsen har meddelat att de inte avger något yttrande till miljö- och bygg-
nämnden. 

Närboende sakägare har inte lämnat några yttranden till miljö- och byggnämnden. 

Skäl för beslutet 

Lagrum 
Den ändrade verksamhet som anmälan avser är anmälningspliktig enligt 9 kap. 6 § 
miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Verk-
samheten har följande koder: 

90.40 C Anläggning för mellanlagring av avfall om den totala avfalls-
mängden är större än 10 ton men högst 10 000 ton vid något en-
skilt tillfälle. (Omfattar inte anläggning för lagring av avfall under 
längre tid än ett år innan det bortskaffas eller lagring av avfall un-
der längre tid än tre år innan det återvinns eller behandlas.) 

90.80 C Anläggning för sortering av avfall om den hanterade avfallsmäng-
den är större än 1 000 ton men högst 10 000 ton per år. 

90.60 C Anläggning för mellanlagring av sådant farligt avfall som avses i 
avfallsförordningen (2001:1063) om mängden avfall inte vid något 
tillfälle i fråga om oljeavfall överstiger 5 ton, blybatterier översti-
ger 10 ton, elektriska eller elektroniska produkter som inte inne-
håller isolerolja överstiger 10 ton, eller övrigt farligt avfall översti-
ger 1 ton. 

De allmänna hänsynsreglerna 
Tekniska förvaltningen har bedrivit verksamhet på platsen sedan 2003. De har kun-
skap om verksamhetens art och omfattning för att bedöma och förstå samt därige-
nom förebygga, hindra och motverka de skador och olägenheter som verksamheten 
kan orsaka på människors hälsa och miljön. 

Lokalisering 
Återvinningscentralen är lokaliserad på fastigheten Gunnarsbyn 8:76. Den gällande 
detaljplanen (25-P97/99) från 1997 för fastigheten Gunnarsbyn 8:59 m.fl. anger att 
området där anläggningen ligger ska användas för industriändamål. 
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Tidigare beslut 
Bodens kommun, Tekniska förvaltningen har sedan tidigare erhållit beslut från mil-
jö- och byggnämnden för den miljöfarliga verksamheten på fastigheten Gunnarsbyn 
8:76. Gällande delegationsbeslut, dat. 2003-05-13 som verksamheten omfattas av 
avser mottagning och mellanlagring av avfall samt mellanlagring av farligt avfall.  

Bedömning 
Miljö- och byggnämnden inspekterade anläggningen 2009-04-15 och noterade då 
följande: Öppettiderna för stationen är: måndag 10-19 och torsdag 7-16.  

Under tiden maj till och med september är det även öppet lördag 8-12.  

Återvinningscentralen är belägen inom ett instängslat område och försedd med lås-
bar grind. En återvinningsstation för förpackningar som förpacknings- och tidnings-
insamlingen ansvarar för ligger strax utanför det instängslade området. Grinden till 
det instängslade området är alltid låst när inte anläggningen är öppen och beman-
nad. Byggnader där farligt avfall förvaras är försedda med lås och är låst när an-
läggningen är stängd.  

Allt material avhämtas efter avrop. Den största delen av avfallet hämtas av BDX. 
El-/elektronikavfall hämtas av Tekniska förvaltningen och farligt avfall hämtas av 
Stena Miljö AB. Det finns containers och andra kärl vid rampen för bl.a. brännbart, 
metall, deponirest, träavfall, kabel och asbest. Största delen av markområdet är för-
sett med en grusad yta. Tydliga anslag om var material ska lämnas finns uppsatt vid 
respektive plats.  

Personal har gått kurser och utbildning för skötsel av återvinningscentral och han-
tering av farligt avfall. Gemensamma träffar med ÅVC:s personal i Boden sker 4 
ggr/år. Anläggningen sköts på entreprenad av Råneå Älvdalsrådet i Gunnarsby för-
samling ekonomiska förening (RÅEK). 

Miljö- och byggnämnden bedömer att den anmälda ändrade verksamheten vid Ha-
rads återvinningscentral bör kunna godtas om begränsningar införs för lagring av 
vissa avfallsfraktioner. Verksamheten bör dock förenas med ett antal försiktighets-
mått för att förebygga störningar för omgivningen och på miljön. 

 
För verksällighet 
 
Tekniska förvaltningen  
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Delgivning 

Länsstyrelsen i Norrbotten, 971 86 Luleå 
Närboende, enligt bifogad sändlista 

__________ 

Bilaga: Hur man överklagar 
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§ 67 Harads 8:74, Anmälan om ändrad verksamhet vid Harads 
återvinningscentral  

  

Beslut  
Miljö- och byggnämnden förelägger Bodens kommun, Tekniska Förvaltningen, 961 
86 Boden (org.nr. 212000-2767) med stöd av 26 kap. 9 § Miljöbalken (1998:808) 
och 27 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 
med hänvisning till 9 kap. Miljöbalken och 2 kap. 1, 2, 3, 4, 6 §§ Miljöbalken om 
följande försiktighetsmått för återvinningscentralen med verksamhet inom fastighe-
ten Harads 8:74 i Bodens kommun. 

Verksamhetens koder: 

90.40 C Anläggning för mellanlagring av avfall om den totala avfalls- 
                           mängden är större än 10 ton men högst 10 000 ton vid något en-  
                           skilt tillfälle. (Omfattar inte anläggning för lagring av avfall under  
                           längre tid än ett år innan det bortskaffas eller lagring av avfall un- 
                           der längre tid än tre år innan det återvinns eller behandlas.) 

90.80 C Anläggning för sortering av avfall om den hanterade avfallsmäng- 
                           den är större än 1 000 ton men högst 10 000 ton per år. 

90.60 C Anläggning för mellanlagring av sådant farligt avfall som avses i  
                           avfallsförordningen (2001:1063) om mängden avfall inte vid något  
                           tillfälle i fråga om oljeavfall överstiger 5 ton, blybatterier översti- 
                           ger 10 ton, elektriska eller elektroniska produkter som inte inne- 
                           håller isolerolja överstiger 10 ton, eller övrigt farligt avfall översti- 
                           ger 1 ton. 

Verksamheten förenas med följande försiktighetsmått: 

1. Anläggningen skall bedrivas och utformas i huvudsaklig överensstämmelse med 
 vad som angetts i anmälan om mottagning, sortering och mellanlagring av avfall 
 och mellanlagring av farligt avfall. 

     2. De olika avfallsslagen skall förvaras på hårdgjord yta och förvaras väl åtskilda  
   för att minska risken för sammanblandning. 

     3. Mellanlagring av farligt avfall får inte överstiga följande mängder vid ngt till 
   fälle: 
  Oljeavfall     5 ton 
  Blybatterier     30 ton 
  Elektriska/elektroniska produkter utan isolerolja  100 ton 
  Impregnerat trä    30 ton 
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     Annat farligt avfall    1 ton 
 

       4.   Mottagning, sortering och mellanlagring av övrigt avfall får inte överstiga föl-  
             jande mängder per år: 

        Fragg (kommunskrot)    80 ton 
        Virke (träavfall)    180 ton 
        Deponiavfall     80 ton 
        El-avfall     25 ton 
        Brännbart avfall    160 ton 
        Trädgårdsavfall    20 ton 
        Förpackningar av plast, kartong, metall, glas  40 ton 
        Returpapper     10 ton 
        Småbatterier < 3 kg    2 ton 
        Blybatterier     5 ton 
  

        5.  Återvinningscentralen och miljöstationen där farligt avfall mellanlagras skall vara     
              inhägnad och hållas låst när den är obemannad. Byggnaden för farligt avfall skall  
              hållas låst när återvinningscentralen är obemannad. 

 
        6.  Spill från mellanlagring av farligt avfall skall omedelbart uppsamlas och omhän- 
             dertas så att avrinning inte sker till mark. Adsorptionsmedel skall därför finnas  
             tillgängligt där farligt avfall mellanlagras. 

 
        7.  Bilbatterier/blybatterier skall förvaras i täta och syrafasta behållare. 

 
        8.  De olika farliga avfallen skall förvaras väl åtskilda och vara väl uppmärkta.  

 
        9.  Mottagningsplatserna skall vara väl upplyst under den mörkare årstiden. Tydliga  
             anslag skall finnas om hur avfallet skall avlämnas. 

 
      10. Verksamhetsutövaren måste hålla sig informerad och se till att all personal som  
            hanterar farligt avfall har erforderliga kunskaper om risker, skyddsåtgärder och  
            regler som gäller för verksamheten. 

 
      11. Journal skall föras över mottagna och borttransporterade avfallsmängder. Redo- 
            visning skall ske till tillsynsmyndigheten senast 31 mars påföljande år över vilka    
            mängder avfall och farligt avfall som mottagits under föregående år. I redovis- 
            ningen skall även anges vart avfallet transporterats och vem som svarat för bort- 
            transporten. 

 
      12. Mindre ändringar får utföras efter anmälan till och godkännande av miljö- och  
            byggnämnden.     
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Detta beslut ersätter delegationsbeslut dat. 2001-05-28 och 2002-02-20. 

Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Norrbottens Län.                                                              

Beskrivning av ärendet 

Anmälan 
Bodens kommun, Tekniska Förvaltningen, 961 86 Boden har lämnat in en anmälan 
om ändrad verksamhet vid Harads Återvinningscentral enligt 9 kap. 6 § Miljöbal-
ken och och förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och miljöskydd.  

Tekniska förvaltningen har genom Ove Andersson angett följande i anmälan: 

Ärende 
Utvärdering av de två senaste årens verksamhet på rubricerade anläggning har 
medfört att det finns behov av ändring av Miljö- och byggnämndens delegationsbe-
slut från 2001-05-28 respektive 2002-02-20. 

Anmälan 
Anmälan avser följande mängder i ton per år av avfall som mottages och sorteras 
SNI-kod 90.80 C, mellanlagras SNI- kod 90.40 C och som lämnas till återvinning, 
destruktion, förbränning eller deponering.  

Fragg (kommunskrot)   80 ton 
Virke (träavfall)    180 ton 
Deponiavfall    80 ton 
El-avfall    25 ton 
Brännbart avfall    160 ton 
Trädgårdsavfall    20 ton 
Förpackningar av plast, kartong, metall, glas 40 ton 
Returpapper    10 ton 
Småbatterier < 3 kg   2 ton 
Blybatterier    5 ton 

Mängden i ton mellanlagrat farligt avfall, SNI-kod 90.60, vid varje tillfälle 

Oljeavfall    5 ton  
Övrigt farligt avfall   1 ton 

Mellanlagringen bedöms inte medföra någon olägenhet eller störning för omgiv-
ningen. 
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Ärendets handläggning 
Miljö- och byggnämnden har lämnat Länsstyrelsen och närboende sakägare möjlig-
het att yttra sig över inlämnad anmälan. 

Länsstyrelsen har meddelat att de inte avger något yttrande till miljö- och bygg-
nämnden. 

Närboende sakägare har inte lämnat några yttranden till miljö- och byggnämnden. 

Skäl för beslutet 

Lagrum 
Den ändrade verksamhet som anmälan avser är anmälningspliktig enligt 9 kap. 6 § 
miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Verk-
samheten har följande koder: 

                90.40 C Anläggning för mellanlagring av avfall om den totala avfalls- 
                      mängden är större än 10 ton men högst 10 000 ton vid något en- 
                      skilt tillfälle. (Omfattar inte anläggning för lagring av avfall under  
                      längre tid än ett år innan det bortskaffas eller lagring av avfall un- 
                      der längre tid än tre år innan det återvinns eller behandlas.) 

                90.80 C Anläggning för sortering av avfall om den hanterade avfallsmäng- 
                      den är större än 1 000 ton men högst 10 000 ton per år. 

                90.60 C Anläggning för mellanlagring av sådant farligt avfall som avses i  
                      avfallsförordningen (2001:1063) om mängden avfall inte vid något  
                      tillfälle i fråga om oljeavfall överstiger 5 ton, blybatterier översti-            
                      ger 10 ton, elektriska eller elektroniska produkter som inte innehål- 
                      ler isolerolja överstiger 10 ton, eller övrigt farligt avfall överstiger  
                     1 ton. 

De allmänna hänsynsreglerna 
Tekniska förvaltningen har bedrivit verksamhet på platsen sedan 2001. De har kun-
skap om verksamhetens art och omfattning för att bedöma och förstå samt därige-
nom förebygga, hindra och motverka de skador och olägenheter som verksamheten 
kan orsaka på människors hälsa och miljön. 

Lokalisering 
Återvinningscentralen är lokaliserad på fastigheten Harads 8:74 (f.d. Vägverkets 
vägstation i Harads).
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Gällande stadsplan (11.082-644-73) från 1973 för Harads 8:74 m.fl. anger att den 
aktuella fastigheten får användas för småindustriändamål av sådan beskaffenhet att 
närboende ej vållas olägenheter med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trev-
nad.  

Tidigare beslut 
Bodens kommun, Tekniska förvaltningen har sedan tidigare erhållit beslut från mil-
jö- och byggnämnden för den miljöfarliga verksamheten på fastigheten Harads 
8:74. De gällande delegationsbeslut som verksamheten omfattas av avser mottag-
ning och mellanlagring av avfall dat. 2001-05-28 samt mellanlagring av farligt av-
fall dat. 2002-02-20.  

Bedömning 
Miljö- och byggnämnden inspekterade anläggningen 2009-03-26 och noterade då 
följande: Öppettiderna för stationen är: tisdag 7-16, torsdag 7-18 och lördag 10-14. 
På tisdagar och torsdagar är stationen normalt bemannad av 1 person. På lördagar är 
bemanningen normalt 2 personer.  

Återvinningscentralen ligger inom ett instängslat område och är försedd med låsbar 
grind. En återvinningsstation för förpackningar som förpacknings- och tidningsin-
samlingen ansvarar för finns inne på området. Grinden är alltid låst när inte anlägg-
ningen är öppen och bemannad. Byggnader för farligt avfall är försedd med lås som 
är låst när anläggningen är stängd.  

Allt material avhämtas efter avrop. Det farliga avfallet hämtas av Stena Miljö och 
metaller hämtas av Kuusakoski. Det finns stora containers för bl.a. brännbart, me-
tall, deponirest, gipsskivor etc. och impregnerat virke. Hela området är försett med 
hårdgjord yta av asfalt. Tydliga anslag om var material ska lämnas finns uppsatt vid 
respektive plats. Anläggningen sköts på entreprenad av Selbergs Bygg AB. 

Miljö- och byggnämnden bedömer att den anmälda ändrade verksamheten vid Ha-
rads återvinningscentral bör kunna godtas om begränsningar införs för lagring av 
vissa avfallsfraktioner. Verksamheten bör dock förenas med ett antal försiktighets-
mått för att förebygga störningar för omgivningen och på miljön. 

För verkställighet  
Tekniska förvaltningen 

Delgivning  
Länsstyrelsen i Norrbotten, 971 86 Luleå 
Närboende, enligt bifogad sändlista 
___________  

Bilaga: Hur man överklagar  
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