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§ 1 Informationer 
 

Följande informationer och rapporter godkändes och lades till handlingarna. 

• Vatten & Miljöbyrån informerar om provtagningsprogram för miljöfaktorer i 
Kusöns vattenskyddsområde (2013-776-422)  

• Tekniska förvaltningen informerar om utredningen av alternativ 
vägsträckning vid Kusöns vattentäkt (2014-652-462) 

• Tekniska förvaltningen informerar om revidering av 
Renhållningsföreskrifterna (2014-1246-401) 

• Resultatet av luftmätningar 2014 (2013-772-421) 

• Detaljplan för kv. Biet 1, f.d. Park- och Lundagårdsskolan är ute på 
granskning. Planförslaget syftar till att pröva förutsättningarna för att bebygga 
kvarteret Biet 1 med bostäder. 
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§ 2 Redovisning av meddelanden och delgivningar 

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

Beslut 
Redovisade delegationsbeslut för perioden 2014-12-05—2015-01-15 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 

- Yttranden och tillstånd 

- Bygglov 

- Kontrollplaner 
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§ 4 SBK-rapport januari 

Beslut 
SBK-rapporten läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat en rapport för januari.  

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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§ 5 Val av representanter till Pensionärsrådet samt 
Kommunala rådet för funktionsnedsatta för perioden 2015-
2018  
 

Beslut 
1. Lars Nilsson (S) väljs som representant till Pensionärsrådet  

2. Kjell Larsson (KD) väljs som representant till Kommunala rådet för 
funktionsnedsatta 

Beskrivning av ärendet 
Pensionärsrådet och Kommunala Rådet för funktionsnedsatta är organ för 
överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för 
pensionärsorganisationer, handikapporganisationer och kommunens styrelser och 
nämnder.  

Kommunens företrädare ska informera råden om planer och förändringar av 
samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör pensionärerna och de 
funktionsnedsatta. 

 

För kännedom 
Pensionärsrådet 
Kommunala Rådet för funktionsnedsatta 
Lars Nilsson (S) 
Kjell Larsson (KD) 
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§ 6 Verksamhetsberättelse 2014 
 

Beslut 
Verksamhetsberättelsen godkänns. 

Beskrivning av ärendet 
En verksamhetsberättelse för 2014 har upprättats.  

Verksamhetsberättelsen innehåller måluppfyllelse, en redogörelse över året som 
gått, ekonomisk analys samt en framtidsbedömning.  

 

För kännedom 
Ekonomikontoret 
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§ 7 Behovsutredning och tillsynsplan inom miljö och 
hälsoskyddsområdet 2015-2017 
2014-1190-460 

Beslut 
Upprättad behovsutredning och tillsynsplan för tillsynen inom miljöbalkens 
område samt strålskyddslagen, lagen om foder och animaliska biprodukter, 
tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel inom Bodens 
kommun perioden 2015 – 2017 antas. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden är den operativa tillsynsmyndigheten i Bodens kommun 
för frågor inom miljöbalken (1998:808), strålskyddslagen (1988:220), lagen om 
foder och animaliska biprodukter (2006:805), tobakslagen (1993:581) och lagen 
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel samt livsmedels- och 
foderlagstiftningen. 

Enligt 6 § miljötillsynsförordningen (2011:13) ska det finnas en utredning om 
tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. 
Behovsutredningen ska avse en tid om tre år. Utredningen ska ses över vid behov 
och minst en gång varje år med hänsyn till de förutsättningar som kan ha ändrats. 

Varje år ska kommunen fastställa en plan för det kommande verksamhets-årets 
offentliga kontroll enligt 3 kap. 1 § Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna 
råd (SJVFS 2007:21) om offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter. 

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram en behovsutredning som ligger till 
grund för tillsynsplanen.  

Tillsynsplanen grundar sig på behovsutredningen, nämndens målsättning, 
uppföljning av tidigare tillsynsverksamhet och vilka resurser som finns till 
förfogande. Planen beskriver nämndens inriktning vad gäller prioriteringar och 
vad som ligger till grund för prioriteringen och hur tillsynen ska bedrivas. 

Beslutsunderlag 
Behovsutredning och tillsynsplan inom miljö och hälsoskyddsområdet 2015-2017 

 

För kännedom 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 8 Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2015-2017 
2014-1190-460 

Beslut 
Upprättad kontrollplan för livsmedelskontroll 2015- 2017 antas. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden är behörig myndighet, kontrollmyndighet, för kontroll 
utifrån livsmedelslagstiftningen. Nämnden ansvarar för att effektiv och 
ändamålsenlig kontroll utförs på de anläggningar, för vilka kommuner är 
kontrollansvariga enligt §§ 23 och 25 Livsmedelsförordningen, och ligger inom 
kommunens gränser.  
 
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram en kontrollplan för livsmedelskontrollen 
och den baseras på de krav som ställs på den behöriga myndigheten i EG-
förordningarna och i nationell lagstiftning. Samtliga av de kontroll- och 
tillsynsaktiviteter som finns med är av sådan karaktär att de behövs för att uppnå 
lagstiftningens krav på livsmedelskontroll.  
 
Samhällsbyggnadskontoret har även tagit fram en behovsutredning som ligger till 
grund för kontrollplanen. Av den framgår antalet livsmedelsanläggningar där kontroll 
ska utföras, andra planerade tillsynsinsatser samt tillgängliga resurser för kontoret. 

Beslutsunderlag 
Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2015-2017 

 

För kännedom 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 9 Tillsynsplan för plan- och bygglagens verksamhetsområde 
2015 

Beslut 
Upprättad tillsynsplan för plan- och bygglagens verksamhetsområde 2015 antas. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö och byggnämnden ska enligt 10 och 11 kap. plan- och bygglagen, PBL 
utöva tillsyn inom plan- och bygglagens område och ingripa i form av 
förelägganden och beslut om påföljder då det finns anledning att anta att någon 
inte följt bestämmelserna i lagen. 

En plan för hur arbetet ska bedrivas antogs första gången av miljö- och 
byggnämnden 2011-12-13 § 85. 

Uppföljning av 2014 års tillsynsarbete samt utvärdering av befintlig tillsynsplan 
har gjorts under 2014. Mindre justeringar och uppdateringar har därefter gjorts 
utifrån förändringar i lagstiftning och de erfarenheter som framkommit vid 
genomförande av tillsynsåtgärder. 

Beslutsunderlag 
Tillsynsplan för bygg- och planlagens verksamhet 2015 

 

För kännedom 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 10 ; Föreläggande om uppstädning av fastighet 
2012-728-459 

Beslut 
1. Miljö- och byggnämnden förelägger vid vite av 15 000 kr  

 att senast 
2015-05-30 städa upp tomten och fastigheten  samt skicka 
avfall och farligt avfall till avfallsanläggning.  

2. Miljö- och byggnämnden förelägger  
, att lämna avfall och farligt avfall till 

godkända entreprenörer och mottagare.  

3. Miljö- och byggnämnden förelägger vid vite av 5 000 kr
att senast 2015-04-

30 forsla bort fordonet med registreringsnummer  (Volvo 245 
kombi, körförbud sedan 2007-10-01) från fastigheten  till 
auktoriserad bilskrotsanläggning. 

4. Miljö- och byggnämnden förelägger vid vite av 2 000 kr
att senast 2014-05-

07 att till miljö- och byggnämnden sända in kvitto från bilskroten på fordonet 
som skrotats. 

Avgift 
För handläggning av ärendet kommer miljö- och byggnämnden att ta ut en avgift 
enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige 2011-12-19 § 172. Beslut om avgift 
lämnas senare. Faktura skickas separat. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden har från 2007 hanterat ärenden om aktuell fastighet 
avseende städning och bortforsling av skräp/avfall och skrot med förelägganden 
och viten.  

Miljö- och byggnämnden beslutade den  att förelägga  
att vid vite av 30 000 kr städa upp tomten och fastigheten 
 inom 3 månader efter det att de hade tagit del av beslutet.  

mottog beslutet den 3 juli 2007. Uppföljande inspektion 
genomfördes 15 november 2007 av miljö- och byggnämnden varvid det 
konstaterades att städning inte hade genomförts. Miljö- och byggnämnden 
beslutades den 4 december 2007 att hos Länsrätten begära om utdömande av vite 
till följd av att städning inte hade skett (mål nummer ).  
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§ 10 forts 
I beslut daterat  meddelat av Länsrätten i Norrbottens län avslog 
Länsrätten miljö- och byggnämndens ansökan med motiveringen att i miljö- och 
byggnämndens ansökan hade ett gemensamt vitesbelopp förelagts för  

, ett sådant solidariskt vitesansvar får inte förekomma varför det 
förelagda vitet inte kunde dömas ut. 

I sitt yttrande till Länsrätten i mål nummer  angående utdömande av vite 
(dat. 2008-02-12) kommenterar bl.a.  inspektionsrapporten dat. 2007-
11-15 och det avfall/skräp som finns upplistat. Av  kommentarer 
framgår att en del av avfallet/skräpet och skrotet har forslats bort och om det ej är 
bortforslat finns kommentarer till varför, ex. ”ska användas”.  framför 
även att orsaken till att det fortfarande fanns saker på fastigheten vid inspektionen 
berodde på ”att den s.k. vägen som egentligen är åkermark blev helt okörbar för 
alla typer av fordon”. Vidare anger  i sitt yttrande att ”städning 
kommer naturligtvis att fortsätta när förhållandena medger detta, förhoppningsvis 
i mars månad så de kalla nätterna normalt möjliggör bortforsling”. 

Därefter har klagomål om ovårdad tomt inkommit till miljö- och byggnämnden 
under 2012 varvid oanmälda inspektioner har genomförts 6 augusti 2012 och 
2 september 2014 för att undersöka om det har skett förändringar vad gäller 
nedskräpningen sedan 2007. Vid båda inspektionerna observerades samma grad 
av nedskräpning varför information om att inspektion skulle genomfördes 
7 oktober 2014 skickades ut till både  och , där de båda 
gavs möjlighet att delta vid inspektionen.  

Inspektionen den 7 oktober 2014 genomfördes utan närvaro av varken  
eller .  hade via sin godeman, , 

meddelat att hon p.g.a. av sitt hälsotillstånd inte kunde delta.  

Vid inspektionen noterades en stor mängd skräp/avfall på fastigheten, se figur 1 
och bilagor. Mycket av skräpet/avfallet är övertäckta av flerårig vegetation och 
nedsjunkna i marken, d.v.s. tecken på att skräpet/avfallet har funnits på platsen 
under flera års tid. Även farligt avfall så som fordonsbatterier, elavfall (elkablar, 
el/batteriskåp), motordelar, en personbil, färghink, observerades. 

Miljö- och byggnämnden kunde konstatera att i huvudsak var förhållandena 
oktober 2014 oförändrade sedan de senaste inspektionerna från 2007 - 2012. Då 
fotodokumentationen från 2007 och 2012 jämfördes med förhållanden som 
noterades oktober 2014 var det tydligt att mycket av skräpet/avfallet och skrotet 
är kvar och att det även har tillkommit skräp/avfall alternativt att det har flyttats 
till andra delar av fastigheten. Fastigheten gav fortfarande ett intryck av att vara 
belamrat med ”skräp/avfall och skrot”. 
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§ 10 forts 
Kommunicering 
Förslag till beslut har skickats ut för kommunicering till  

 

Skäl för beslut 

Lagrum 
Detta beslut är fattat med stöd av 26 kap 9, 14 §§ Miljöbalken och med 
hänvisning till 2 kap. 3 § Miljöbalken samt 15 kap. 30 §. 

Bedömning 
Det finns fortfarande en stor mängd material (skräp/avfall och skrot) på 
fastigheten  som måste städas bort och köras iväg. I huvudsak är 
förhållandena oförändrade jämfört med inspektionerna från 2007 - 2012. Då 
fotodokumentationen från 2007 och 2012 har jämförts med nuvarande 
förhållanden är det tydligt att i huvudsak allt av skräpet/avfallet och skrotet är 
kvar och att det även har tillkommit skräp/avfall alternativt att det har flyttats till 
andra delar av fastigheten. Mycket av skräpet/avfallet är övertäckt av flerårig 
vegetation, vilket tyder på att materialet har legat där under lång tid (flera år). 
Fastigheten ger ett intryck av att vara belamrat med ”skräp/avfall och skrot”. 

Enligt 15 kap. § 30 miljöbalken råder förbud mot nedskräpning gäller på platser 
där allmänheten har tillträde till eller insyn till, och det riktar sig till alla. Den 
nedskräpning som finns på  är inte acceptabel varför åtgärder 
måste vidtas.   

I samband med Bodens kommuns ansökan till Länsrätten om utdömande av vite 
dat. 2007-12-20 har  lämnat in yttrande kring innehållet i det ärendets 
handlingar. Av  yttrande framgår att han utfört viss städning och att 
han även avser att fortsätta att städa upp tomten samt att han avser att använda 
vissa material. I och med  agerande i samband med ansökan om 
utdömande av vite är det är nämndens uppfattning att  ansvarar för det 
avfall/skräp och skrot som finns på fastigheten, d.v.s. att det är  som är 
ansvarig för nedskräpningen, varför föreläggandet riktas enbart mot honom.  

Vidare kan miljö- och byggnämnden konstatera att ingen nämnvärd städning eller 
bortforsling av avfall/skräp och skrot har skett sedan 2008, trots att  
angav att han avsåg att fortsätta bortforsling av material under våren 2008. Miljö- 
och byggnämnden anser att eftersom  hade för avsikt att städa upp 
fastigheten redan våren 2008, men fortfarande inte har gjort det, behövs 
ytterligare påtryckningar varför föreläggandet avseende städning av tomten 
förenas med vite om 15 000 kr.  
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§ 10 forts 
För att minimera negativ miljöpåverkan och verka för återvinning anser miljö- 
och byggnämnden att avfall och farligt avfall ska lämnas till godkända 
entreprenörer och mottagare.  

Vidare kan konstateras att mängden avfall på fastigheten är sådan att det inte går 
att i detalj i föreläggandet räkna upp respektive sak och ange vilken kategori som 
respektive sak tillhör utan miljö- och byggnämnden hänvisar till 
fotodokumentation. 

Även fordonet, den uttjänta personbil som finns på fastigheten ska vid vite om 
5 000 kr forslas bort och omhändertas via demontering/skrotning vid en 
auktoriserad bilskrotsanläggning. För att säkerställa att fordonet omhändertas vid 
en auktoriserad bilskrotsanläggning begär miljö- och byggnämnden vid vite om 
2 000 kr att  ska lämna in kvitto från bilskroten på vilken fordonet har 
skrotats. 

Upplysningar 
Beslutet översänds till Inskrivningsmyndigheten för anteckning i 
fastighetsregistrets inskrivningsdel. 

Detta beslut kan överklagas, se bifogade anvisningar. 

 

För genomförande 
  

För kännedom 
 

Inskrivningsmyndigheten 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 11 Bredåker 23:1. Marksanering av nedlagd bensinstation 
2014-957-427 

Beslut 
1. Miljö- och byggnämnden beslutar att ärendet avseende genomförda 

saneringsarbeten av nedlagd bensinstation på fastigheten Bredåker 23:1 för 
närvarande inte föranleder några ytterligare åtgärder. 

2. Skulle det senare visa på förekomst av ytterligare föroreningar är SPIMFAB 
skyldig att genomföra nödvändiga avhjälpande åtgärder. 

3. Förekomst och lokalisering av kvarvarande föroreningar ska dokumenteras i 
och med inskrivning i fastighetsregistret. 

Avgift 
För handläggning av ärendet kommer miljö- och byggnämnden att ta ut en avgift 
enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige 2011-12-19 § 172. Beslut om avgift 
lämnas senare. Faktura skickas separat. 

Beskrivning av ärendet 
SPIMFAB har via Grontmij AB utfört saneringsarbeten av nedlagd bensinstation 
på fastigheten Bredåker 23:1 under v. 34-36 2014. Målet för efterbehandlingen av 
marken var att jorden efter slutförd sanering skulle uppfylla kraven för känslig 
markanvändning enligt SPBI rekommendation ”Efterbehandling av förorenade 
bensinstationer och dieselanläggningar, uppdat. 2012-01-29” samt känslig 
markanvändning enligt Naturvårdverkets riktvärden för förorenad mark (rapport 
5976). 

Platsen där bensinstationen har legat är belägen på en bostadsfastighet och i 
kringområdet finns bl.a. bostadsbebyggelse, jordbruksfastigheter och åkermark. 
På fastigheten finns i dagsläget ett bostadshus, som tidigare har inrymt en 
lanthandel, och två uthus/förrådsbyggnader. 

Saneringen omfattade rengöring och borttagning av en markförlagd cistern 
(3 m3), rivning av cisternpåfyllningen, rörledningar och en belysningsstolpe samt 
schakt och borttransport av förorenad jord inom en 290 m2 stor yta i anslutning 
till bostadshuset och vägen. Föroreningen började på 1-2 m djup, schakten drevs 
till 4,5-6,8 m djup. Totalt grävdes 2 126 ton (1 300 m3) förorenad jord upp och 
transporterades bort. 

Det finns kvar rester av föroreningar på djupet, till följd av att det inte gick att 
schakta bort allt utan att riva bostadshuset, trots att schakten drevs till stort djup 
(4,5-6,8 m) väldigt nära bostadshuset och med brant slänt. De kvarvarande 
föroreningarna förekommer i halter klart under beräknade platsspecifika 
hälsoriskvärden, varför någon risk för människors hälsa inte bedöms föreligga.  
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§ 11 forts 
Miljö- och byggnämnden anser att saneringsmålet för känslig markanvändning 
har uppfyllts och beslutar att ärendet för närvarande inte föranleder några 
ytterligare åtgärder. 

Skulle det senare visa på förekomst av ytterligare föroreningar är SPIMFAB 
skyldig att genomföra nödvändiga avhjälpandeåtgärder. 

Skäl för beslut 

Lagrum 
Beslutet är taget med stöd av 26 kap. 9 och 21 §§ miljöbalken, 10 kap 2 och 4 §§ 
miljöbalken, med hänvisning till 2 kap 2 och 3 §§ miljöbalken. 

Motivering 
SPIMFAB har via Grontmij AB utfört saneringsarbeten av nedlagd bensinstation 
på fastigheten Bredåker 23:1 har utförts under v. 34-36 2014. Målet för 
efterbehandlingen av marken var att jorden efter slutförd sanering skulle uppfylla 
kraven för känslig markanvändning enligt SPBI rekommendation 
”Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar, uppdat. 
2012-01-29” samt känslig markanvändning enligt Naturvårdverkets riktvärden för 
förorenad mark (rapport 5976). 

Platsen där bensinstationen har legat är belägen på en bostadsfastighet och i 
kringområdet finns bl.a. bostadsbebyggelse, jordbruksfastigheter och åkermark. 
På fastigheten finns i dagsläget ett bostadshus, som tidigare har inrymt en 
lanthandel, och två uthus/förrådsbyggnader. 

Saneringen omfattade rengöring och borttagning av en markförlagd cistern 
(3 m3), rivning av cisternpåfyllningen, rörledningar och en belysningsstolpe samt 
schakt och borttransport av förorenad jord inom en 290 m2 stor yta i anslutning 
till bostadshuset och vägen. Föroreningen började på 1-2 m djup, schakten drevs 
till 4,5-6,8 m djup. Totalt grävdes 2 126 ton (1 300 m3) förorenad jord upp och 
transporterades bort. 

Det finns kvar rester av föroreningar på djupet, till följd av att det inte gick att 
schakta bort allt utan att riva bostadshuset, trots att schakten drevs till stort djup 
(4,5-6,8 m) väldigt nära bostadshuset och med brant slänt. De kvarvarande 
föroreningarna förekommer i halter klart under beräknade platsspecifika 
hälsoriskvärden, varför någon risk för människors hälsa inte bedöms föreligga.  
Miljö- och byggnämnden anser att saneringsmålet för känslig markanvändning 
har uppfyllts trots att rester av föroreningar finns kvar i marken. Föroreningarna 
förekommer i sådana halter och på sådant djup och avstånd till bostadshuset att 
miljö- och byggnämnden delar Grontmijs bedömning att det inte föreligger någon 
risk för människors hälsa.  
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§ 11 fort 
Dessutom visar analysresultaten att förekommande föroreningshalter är klart 
under platsspecifika riktvärden avseende hälsorisker. Mätningar i bostadshusets 
källarvåning har inte visat på någon förekomst av ångor av bränsle i bygganden.  

Grundvattenströmningen i området är mycket liten till följd av de täta jordlagren 
som förekommer i marken. Spridning av föroreningar i grundvattnet är således 
mycket begränsad. Brunnar ska enligt SGU:s brunnsregister förekomma i inom 
100 m från saneringsområdet, men dessa har ej återfunnits. Det har inte påvisats 
att grundvattnet i området nyttjas som dricksvatten, varför någon risk för 
förorening av drickvatten inte förekommer. Området har dessutom kommunalt 
vatten och avlopp. Kommunens vattentäkt ligger uppströms 
grundvattenströmningen, miljö- och byggnämnden bedömer att det inte föreligger 
någon risk för påverkan på kommunalt vatten från det sanerade området.  

Miljö- och byggnämnden bedömer att kvarvarande rester av föroreningar inte 
påverkar grundvattnet eller ytvattenrecipienten Luleälven till följd av de 
spridningsförutsättningar som finns i området.  

Sammanfattningsvis bedömer miljö- och byggnämnden att saneringsmålet för 
känslig markanvändning har uppfyllts, ärendet föranleder för närvarande inte 
några ytterligare åtgärder. 

Förekomst och lokalisering av kvarvarande föroreningar ska dokumenteras så att 
vetskap om dessa finns med vid eventuella förändringar på fastigheten. 
Dokumentering ska ske i och med inskrivning i fastighetsregistret. 

Skulle det senare visa på förekomst av ytterligare föroreningar är SPIMFAB 
skyldig att genomföra nödvändiga avhjälpandeåtgärder. 

Upplysningar 
Detta beslut kan överklagas, se bifogade anvisningar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-01-07 

 

För kännedom 
SPIMFAB, Anders Lönnberg, Nybrogatan 11, 114 39 Stockholm 
Grontmij AB, Dag Udén, Norrbottensvägen 2, 961 36 Boden 

 
Inskrivningsmyndigheten 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 12 Yttrande över revidering av Renhållningsföreskrifterna  
2014-1246-401 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden godkänner samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande 
och överlämnar det till tekniska förvaltningen. 

Beskrivning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har översänt förslag till revidering av 2008-års 
renhållningsföreskrifter till miljö- och byggnämnden för yttrande.  

Samhällsbyggnadskontoret har 2015-01-22 upprättat ett förslag till yttrande, där 
står det bland annat att renhållningsföreskrifterna bör få en mer enhetlig struktur 
kring avsnittet om slam (enskilda avloppsanordningar, fettavskiljare och 
oljeavskiljare). Utöver detta lämnas även synpunkter av mindre redaktionella 
ändringar i texten. 

Enligt miljöbalkens 15 kapitel ska i varje kommun finnas en renhållningsordning 
vilken består av renhållningsföreskrifter och en avfallsplan. 

I renhållningsföreskrifterna ska förutsättningar anges om ansvar, sortering samt 
hämtning av hushållsavfallet. Vidare ska bestämmelser finnas för erhållande av 
undantag från dessa förutsättningar.  

Avfallsplanen ska redovisa uppgifter om nuläget för allt avfall i kommunen och 
om mål (åtgärder) för att minska, behandla samt slutligt omhänderta avfallet. 
Revidering av avfallsplanen kommer att utföras under är 2015 så ingen ny 
avfallsplan är aktuellt denna gång. 

 

För kännedom 
Tekniska förvaltningen 
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