
 
 

  
 

 
 

  

 

    
 

 
     

  
 

 
 

     
   

 
 

 

  

  
  

    
 

    
 

    
  

Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
2011-03-23 1 (49) 

Plats och tid 	 Nämndsalen kl. 13.00 – 16.55 

Beslutande 	 Lars Nilsson (s) ordförande, Bo Hultin (m), Birgitta Rensfeldt (s), 
Helena Nordvall (m), Lars-Olof Nygård (s), Anders Granström(ns), 
Staffan Hansson (v), Mats Nordström (mp), Lars Karlsson (fp)                      

Ersättare 	 Inger Billenman (s), Knut Larsson(m), Hans Nilsson (m), Bo  
Engström (v), Kjell Larsson (kd) 

Övriga 	 Lars Andersson, Anders Pettersson, Ann-Marie Alakangas, Stig Johansson,  
Åsa Röshagen, Emma Sundqvist, Thomas Eriksson, Holger Hansson-Palo  
och Britten Vikberg 

Utses att justera 	 Birgitta Rensfeldt 

Justeringens plats och tid 	 Miljö- och byggnämndens kansli 2011-03-29  

Underskrifter Sekreterare § 9-19, 21-25 
Britten Vikberg 

Ordförande 
Lars Nilsson

 Justerare 
Birgitta Rensfeldt 

BEVIS 

Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

Organ Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum 2011-03-23 

Anslagsdatum 2011-03-30 Anslaget tas ned 2011-04-21 

Förvaringsplats för  Miljö- och byggnämndens kansli 
protokollet 

Underskrift 
Britten Vikberg 



 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
2011-03-23 2 (49) 

§ 9 Meddelanden och delgivningar 

Beslut 
Meddelandena och delgivningarna läggs till handlingarna.  

Beskrivning av ärendet 
1. 	 Steglitsen 12 – L 0311/10 – Protokoll över byggsamråd/THER 
2. 	 Dnr 745-2010 – ”Tillsynsmyndighet” för projektet Haparandabanan” Länssty- 
      relsen avskriver ärendet från vidare handläggning 
3. 	 Bodsvedjan 1:14 – Dnr 610-2010 – Tillsyn på Biogasanläggningen/AMAL 
4. 	 Dnr 22-2011 – Minnesanteckningar från möte med vattengruppen/EMSU 
5. 	 Svartbjörsbyn 2:53 – Dnr 827-2010 – Tillsyn på Nordmark Miljö AB/AMAL 
6. 	 L 0303/09 – Överklagan av beslut om att avslå begäran om att förbjuda upp- 
      förandet av tillbyggnad av pjäshall 213 etapp 2 översänt till länsstyrelsen 
7. 	 Oden 11 – A 0029/08 – Yttrande ang A-L Vestins överklagan till Förvaltnings- 

rätten 
8. 	 Dnr 795-2010 – Länsstyrelsens rapport över Miljö- och byggnämndens operat- 
      iva tillsyn enligt miljöbalken 
9. 	 Boden 56:8 – Dnr 31-2011 – Anteckningar efter inspektion på Nord-

poolen/ÅSRÖ 
10. Torpgärdan 10:1 –Dnr 926-2010 – Anteckningar från inspektion på SAVO 
      Miljö/HOHA 
11. Torpgärdan 10:1 – Dnr 927-2010 – Anteckningar efter inspektion på SAVO 

Fastighetsservice/HOHA 
12. Torpgärdan 10:1 – Dnr 928-2010 – Anteckningar efter inspektion på SAVO 

Lego Kabel/HOHA 
13. Dnr 389-2010 – Länsstyrelsen avslår Koponens överklagan av MBN:s beslut  
      för tillstånd att inrätta värmepumpsanläggning 
14. Alen 15 – L 0297/10 – Protokoll över byggsamråd/THER 
15. Lombäcken 1:26 – L 0318/10 – Länsstyrelsen avvisar Enochssons överklagan  
      avseende strandskyddsdispens, ärendet är under överprövning 
16. Bodsvedjan 1:14 – Dnr 780-2010 – Ínspektionsrapport över tillsyn på Svedjans 

avloppsreningsverk/AMAL 
17. Vittjärv 5:1 – MBN 2011-016 – Bekräftelse på rivningsanmälan/GÖHE 
18. Boden 57:12 – Tillsyn på BEAB/AMAL 
19. Bodsvedjan 1:14 – L 0328/10 – Protokoll över byggsamråd/ANPE 
20. Svartbjörsbyn 2:53 – Dnr  593-2010 – Tillsyn på REBAB/AMAL 
21. Tallberg 1:12 – Dnr 800, 801-2009 – Begäran om ytterligare information av  
      Nielsen och Philipsen ang ansökan om undantag från sophämtning och slam- 
      tömning/HOHA 
22. Sävast 23:246 – MBN 2011-013 – Protokoll över byggsamråd/THER 
23. Heden 2:97 – L 0232/10 – Begäran om inlämnande av kontrollplan/THER 

Utdragsbestyrkande Signatur 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

_____________  

 

 

 

 

Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
2011-03-23 3 (49) 

§ 9 
24. Vittjärv 1:16 – L 0128/10 - Begäran om inlämnande av kontrollplan/THER 
25. Heden 52:1 – l 0252/10 – Begäran om inlämnande av kontrollplan/THER 
26. Sävast 7:6 – L 031/10 - Miljödomstolen  	avslår Eriksson/Hellbergs överklagan 
      av länsstyrelsens beslut att överpröva strandskyddsdispens för fritidshus 
27. Kusån 1:16 – L 111/10 – Miljödomstolen avslår Anderssons överklagan av  
      länsstyrelsens beslut att upphäva MBN:s beslut att bevilja strandskydds- 

dispens för fritidshus 
28. Unbyn 1:23 – L 097/10 – Miljödomstolen avslår Olofssons överklagan av  
      länsstyrelsens beslut att upphäva MBN:s beslut att bevilja strandskydds- 

dispens för fritidshus 
29. Heden 3:282 – MBN 2011-032 – Bekräftelser bygganmälan/GÖHE 
30. Oden 11 – A 0029/08 – Förvaltningsrätten avslår Vestins överklagan – cykel- 
      upplaget ska vara borttaget senast tre månader efter att domen vunnit laga  

kraft. 
31. Sävast 10:42 – MBN 2011-038 – Remissyttrande till räddningstjänsten/GÖHE 
32. Uven 13 – MBN 2011-039 –Remissyttrande till räddningstjänsten/GÖHE  

Utdragsbestyrkande Signatur 



 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

_________   

 

 

Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
2011-03-23 4 (49) 

§ 10 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 verksamheter: 

Miljötillsyn
 
Livsmedelstillsyn 

Övriga yttranden och tillstånd 

Bygglov 

Kontrollplaner 

Bostadsanpassning 


Se bifogade listor 

Utdragsbestyrkande Signatur 



 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

_____________  

 

 

 

Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
2011-03-23 5 (49) 

§ 11 SBK-rapport 

Beredningens förslag 
Rapporten läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat en rapport för februari och mars 2011. 

Utdragsbestyrkande Signatur 



 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

__________  

 

 

Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
2011-03-23 6 (49) 

§ 12 Boden 57:12: Detaljplan 

Beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Redovisning av samhällsbyggnadskontoret 2011-03 upprättade förslag till detalj
plan för Boden 57:12. 

Planens syfte är att genom en fastighetsreglering lägga till mark från Boden 57:11. 
Området kommer att få markanvändning ”teknisk anläggning”.  

Delgivning 

Samhällsbyggnadskontoret 

Utdragsbestyrkande Signatur 



 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

____________  

Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
2011-03-23 7 (49) 

§ 13 Sävast 17:4, Svängleden - Fruktvägen: Detaljplan   

Beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Redovisning av samhällsbyggnadskontoret 2011-02 upprättade förslag till detalj
plan för Sävast 17:4, Svängleden-Fruktvägen. 

Planens syfte är att möjliggöra byggande av en panncentral för reservkraft. 

Delgivning 

Samhällsbyggnadskontoret 

Utdragsbestyrkande Signatur 



 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

____________ 

 

 

 

Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
2011-03-23 8 (49) 

§ 14 	 Mimer 13, korsningen Kungsgatan - Östra Strandvägen:  
Detaljplan 

Beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Redovisning av samhällsbyggnadskontoret 2011-02 upprättade förslag till detalj
plan för Mimer 13, korsningen Kungsgatan - Östra Strandvägen. 

Planens syfte är att möjliggöra en om-, till- och påbyggnad av f d post- och telehu
set som kommer att innehålla vårdcentral, gym och administration i vån 1 och 2 
samt lägenheter för trygghetsboende. 

Delgivning 

Samhällsbyggnadskontoret  

Utdragsbestyrkande Signatur 



 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

_______________  

Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
2011-03-23 9 (49) 

§ 15 Svalan 1, Lulevägen - Järpgatan: Detaljplan  

Beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Redovisning av samhällsbyggnadskontoret 2011-03 upprättade förslag till detalj
plan för Svalan 1, Lulevägen - Järpgatan. 

Planens syfte är att komplettera nuvarande markanvändning, bilservice, att även 
gälla handelsändamål. 

Delgivning 

Samhällsbyggnadskontoret 

Utdragsbestyrkande Signatur 



 
 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
2011-03-23 10 (49) 

Dnr 137-2011-441 

§ 16 	 Fastställande av kontrollplan för provtagning och bedöm
ning av badvattenkvalitet vid kommunens strandbad 2011 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar enligt 4 § punkt 4 Badvattenförordningen 
(2008:218) att fastställa kontrollplan för provtagning och bedömning av badvat
tenkvalitet vid Boden kommuns strandbad år 2011, enligt bilaga 1. 

Beskrivning av ärendet 
Lagrum 
Badvattendirektivet 2006/7/EG om förvaltning av badvattenkvaliteten, införlivades 
i svensk lagstiftning 2008 genom badvattenförordningen (2008:218). Natur
vårdsverket beslutade den 13 maj 2008 om föreskrifter och allmänna råd om bad
vatten (NFS 2008:8). Vägledning för badvatten enligt direktiv 2006/7/EG version 5 
daterad 2010-05-24 har tagits fram av Smittskyddsinstitutet i samverkan med Na
turvårdsverket. 

Syftet med badvattendirektivet 2006/7/EG är att skydda människors hälsa genom 
att provta och kontrollera badvatten för att kunna upptäcka eventuella föroreningar 
och att vidta åtgärder för att förbättra kvaliteten där det krävs. 

Enligt badvattenförordningen (2008:218) ska kommunen identifiera de relevanta 
badvatten som finns inom kommunen, anteckna badvattnen i kommunala bad
vattenregister, fastställa kontrollplaner, ta prover samt bedöma vattnen så att bad
vattnen kan klassificeras och lämpliga åtgärder kan vidtas vid dålig kvalitet. En vik
tig del i förvaltningen är också informationen till allmänheten och allmänhetens 
möjlighet att lämna förslag och synpunkter och framföra klagomål. 

Respektive kommun avgör vilka bad som ska utgöra badvatten (EU-bad). Ett utvalt 
badvatten ska omfattas av den svenska lagstiftningen. Huvudskälet till utpekande 
av ett badvatten är att det nyttjas av ett stort antal badande. Kommunen själv avgör 
vad som är ett stort antal badande med hänsyn till infrastruktur eller anläggningar 
som tillhandahålls, eller andra åtgärder som vidtagits för att uppmuntra bad, och i 
synnerhet tidigare erfarenheter. I Naturvårdsverkets Allmänna Råd anges att med 
ett stort antal bör avses 200 personer i snitt per dag. 

En kontrollplan ska upprättas och fastställas årligen för varje badvatten. Kon
trollplanen ska innehålla datum för planerade vattenprovtagningar för den kom
mande säsongen. Kontrollplanen ska rapporteras till Naturvårdsverkets datavärd. 

De bad som inte registreras som EU-bad utgör övriga strandbad. 

Utdragsbestyrkande Signatur 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
  

 

 

Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
2011-03-23 11 (49) 

§ 16 
För sådana bad rekommenderas att de följer samma rutiner som EU-bad avseende 
antal provtagningar, parametrar (E.coli och Intestinala enterokocker) och på sikt 
även utformning av badvattenprofiler även om det inte är obligatoriskt för dessa 
bad. 

Tillsynsmyndighet 
Miljö- och byggnämnden är tillsynsmyndighet enligt miljöbalken1 för strandbad i 
Bodens kommun. Detta innebär att, genom tillsyn, se till att de som driver eller av
ser driva strandbad följer miljöbalkens krav för strandbad. 

I de fall kvaliteten vid strandbadet inte uppfyller kraven i miljöbalken2 ska Miljö- 
och byggnämnden se till att verksamhetsutövaren vidtar lämpliga åtgärder. Syftet är 
att på så sätt skydda de badande från risken att utsättas för höga halter av sjuk
domsalstrande bakterier eller andra skadliga ämnen. 

Verksamhetsutövare 
Den som driver ett strandbad, är enligt miljöbalken verksamhetsutövare. 
Verksamhetsutövaren ska: 

•	   Utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktig
hetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att 
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors 
hälsa eller miljön3. 

•	   Skyldiga att visa att de förpliktelser som följer av miljöbalken iakttas4. 

•	   Skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åt
gärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot 
skada eller olägenhet5. 

Även ansvaret för att anlägga nya strandbad ligger på verksamhetsutövaren. 

Kultur- och fritidsnämnden är verksamhetsutövare, d v s den som ansvarar för iord
ningsställandet av de 17 allmänna strandbaden i Bodens kommun och som uppdrar 
åt lokala föreningar inom kommunen (respektive ort) att utföra den dagliga skötseln 
och driften på plats av respektive strandbad. Kultur- och fritidsförvaltningen utför 
den dagliga skötseln och driften för Aldersjöns badplats.  

1 Förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken
 
2 Miljöbalken (1998:808) 

3 Miljöbalken, kap. 2, 3 § (Försiktighetsprincipen)
 
4 Miljöbalken, kap. 2, 1 § (Omvänd bevisbörda) 

5 Miljöbalken, kap. 2, 2 § (Kunskapskrav, Verksamhetsutövarens egenkontroll)
 

Utdragsbestyrkande Signatur 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
2011-03-23 12 (49) 

§ 16 
Skäl för beslutet 
I Bodens kommun utgör Aldersjön ett badvatten enligt badvattendirektivet (EU
bad) och omfattas därmed av den svenska lagstiftningen.  

Motivet till detta är att badplatsen är populär och besöks av ett stort antal badande 

(ca 200 personer i snitt per dag) och att den kringutrustning som finns tillgänglig 

uppmuntrar till bad (bryggor och omklädningsrum samt tillgång till torrtoaletter och 

sopkärl). 

För Aldersjön innebär detta att minst tre prov på badvattnet ska tas per badsäsong.  

Den officiella badsäsongen för Norrbottens län infaller under perioden 15 juli till 15 

augusti. 


Inom Bodens kommun har 16 övriga strandbad registrerats. Det är badplatserna i 

Degerbäcken, Gemträsk, Harads, Heden, Lakaträsk, Norriån, Rasmyran, Sandträsk, 

Svartbjörsbyn, Svartlå, Södra Bredåker, Sörbyn, Ubbyn, Unbyn, Valvträsk samt
 
Vändträsk. 


För att fullt ut följa de rekommendationer som framgår av Naturvårdsverkets och 

Smittskyddsinstitutets Vägledning för badvatten enligt direktiv 2006/7/EG, bör där
för tre prov per badsäsong tas även vid dessa övriga strandbad. 


Miljö- och byggnämnden gör, med ledning av dels tidigare års provresultat, dels 

uppskattning av antalet badande vid respektive strandbad, den bedömningen att 

kontroller vid de 17 officiella strandbaden ska ske enligt följande: 

Tre prov per badsäsong tas på badvattnet i Aldersjön, Harads, Sörbyn, Vändträsk, 

Svartbjörsbyn och Unbyn. 


Två prov per badsäsong tas på badvattnet i Degerbäcken, Gemträsk, Heden, Laka
träsk, Norriån, Rasmyran, Sandträsk, Svartlå, Södra Bredåker, Ubbyn samt Valv
träsk. 


I samband med att Miljö- och byggnämnden genomför den årligt återkommande of
fentliga tillsynen enligt miljöbalken och badvattenförordningen vid strandbaden, tas 

också de prover som fastställts i kontrollplanen så länge som kommunen eller en 

kommunal nämnd är verksamhetsutövare. 


Miljö- och byggnämnden är den som då också rapporterar provresultatet till Natur
vårdsverkets datavärd. 


Kultur- och fritidsnämnden debiteras enligt taxa för provtagning av badvatten och 

för den årliga tillsynen av strandbad enligt miljöbalken. 


Kommunicering 
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit del av och godkänt kontrollplanen 

Utdragsbestyrkande Signatur 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
____________  

 

  
 

 

 

Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
2011-03-23 13 (49) 

§ 16 

Bilaga 
1.	   Kontrollplan för provtagning av Bodens kommuns strandbad, daterad  

2011-03-04 

Delges 
Kultur- och fritidsnämnden i Bodens kommun 

Utdragsbestyrkande Signatur 



 

 
 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
2011-03-23 14 (49) 

Dnr 310-2010-427 

§ 17 	 Svartbjörsbyn 2:53 – Yttrande över ansökan om tillstånd för 
fortsatt och utökad verksamhet vid REBAB:s verksamhet 
på Brändkläppens avfallsanläggning 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden tillstyrker Restproduktbearbetning i Boden AB, REBAB, 
tillståndsansökan för fortsatt och utvidgad verksamhet vid Brändkläppens avfallsan
läggnings enligt miljöbalken, för att utföra följande; 

• Behandling 

a) 	Sortering av högst 80 000 ton avfall per år. 

b) 	Bearbetning av högst 80 000 ton avfall per år för återvinning. 

c) 	Upparbetning av högst 20 000 ton massor per år för anläggningsändamål 
     (t.ex. jord, sten, tegel, kompost, rötslam och liknande produkter). 

d) 	Behandling av högst 10 000 ton uppgrävda massor per år. 

e) 	Behandling av högst 10 000 ton uppgrävda massor (farligt avfall) per år. 

f) 	Biologisk bearbetning av högst 5 000 ton lättnedbrytbart organiskt avfall    
per år. 

Avvattning av högst 5 000 ton flytande avfall per år. 

• Lagring och mellanlagring 

h) 	Samtidig mellanlagring av högst 30 000 ton avfall för behandling, använd
     ning som konstruktionsmaterial eller bortskaffande. 

i) 	Sortering, omemballering och mellanlagring av högst 3 000 ton per år far- 
              ligt avfall av typen tryckimpregnerat trä, hydraulslang, elavfall samt kyl-  
              och frysmöbler, därtill 500 ton övrigt farligt avfall per år, samt förorenade
              massor i avvaktan på bortskaffande eller behandling intill en samtidig  
              mängd om högst 15 000 ton. 

j) 	 Uppläggning av högst 60 000 ton inert avfall för konstruktions- eller an- 
               läggningsändamål. 

Miljö- och byggnämnden tillstyrker bolagets 12 förslag till villkor, samt önskar 
nämnden lägga till i villkor 6, att den utgående gas som uppstår från rötning och 
kompostering ska insamlas och omhändertas i Boden kommuns gasuppsamlingssy
stem på Brändkläppen.  

Utdragsbestyrkande Signatur 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
2011-03-23 15 (49) 

§ 17 
Till villkor 9 ska ”Verksamhetsområdet och dess närområde ska regelbundet stä
das” läggas till. 

Beslut över begäran om ändring av yrkande i) 
Miljö- och byggnämnden beslutar att bolagets begäran den 21 mars 2011 om änd
ring av lydelsen i yrkandet av punkten i) ska gälla enligt följande: 

i) 	Samtidig mellanlagring av högst 18 500 ton förorenade massor och  
              impregnerat trä samt högst 1 000 ton hydraulslang, el-avfall, kyl- och  
              frysmöbler samt övrigt farligt avfall i avvaktan på bortskaffande eller  

behandling. 

Tidigare lydelse utgår. 

Kort beskrivning av ärendet 
Restproduktbearbetning i Boden AB, bolaget, har den 27 oktober 2010 till Länssty
relsen i Norrbottens län lämnat in en ansökan om fortsatt tillstånd för sin verksam
het på fastigheten Svartbjörsbyn 2:53 i Bodens kommun. Länsstyrelsen har den 2 
mars 2011 lämnat nämnden möjlighet att yttra sig över ansökan och komplettering
en. 

Bolagets ansökan om tillstånd 
Restproduktbearbetning i Boden AB ansöker om tillstånd enligt 9 kap 6 § miljöbal
ken samt 5 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd till fortsatt och 
utvidgad verksamhet inom fastigheten Svartbjörsbyn 2:53 vid Brändkläppens av
fallsanläggning enligt verksamhetskoderna 90.30 B, 90.50 B, 90.70 B, 90.100 B, 
90.140 C, 90.160 B och 90.360 B. 

Det avser behandling, sortering, bearbetning, lagring och mellanlagring av icke far
ligt och farligt avfall.  

Bolaget yrkar vidare - att få utföra de bygg- och anläggningsarbeten som behövs för 
den utvidgade verksamheten; 

- att villkor och andra föreskrifter meddelas i enlighet med de förslag som redovi
sats i ansökan; 

- att länsstyrelsens miljöprövningsdelegation godkänner den till ansökan bifogade 
miljökonsekvensbeskrivning. 

REBAB har i ansökan lämnat förslag till 12 villkor. 

Utdragsbestyrkande Signatur 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
2011-03-23 16 (49) 

§ 17 
Utöver de huvudsakliga verksamheterna tillkommer de anläggningsarbeten som 
krävs för att bedriva dessa verksamheter, tex anläggande av nya ytor och genomfö
rande av planerade skyddsåtgärder. 

Bolaget vill även ha möjlighet att flytta runt de olika verksamheterna på/inom verk
samhetsområdet under förutsättning att markytorna uppfyller samma krav som där 
de ursprungligen befunnit sig utan att ny ansökan (ändringsskrivning) behöver läm
nas in. 

Villkoren 

Förslagen till villkor handlar bland annat om journalföring av allt inkommande av
fall, mellanlagring av avfall ska ske på hårdgjorda ytor så att ytvatten och lakvatten 
kan samlas upp för behandling, kompostering ska ske utifrån de kriterier som anges 
i Naturvårdsverkets allmänna råd om metoder för yrkesmässig lagring, rötning och 
kompostering av avfall. 

Bakgrund och syfte av ansökan om nytt tillstånd 

Verksamheten på Brändkläppens avfallsanläggning omfattas idag av flera tillstånd 
vilka idag innehas av REBAB (länsstyrelse beslut daterat 1997-05-29), Nordmark 
Miljö AB (länsstyrelse beslut daterade 2003-04-16 och 2008-01-23 samt miljö- och 
byggnämnden i Bodens beslut daterat 2009-01-12) och Bodens kommun (länssty
relse beslut daterat 2001-12-16 och miljö- och byggnämnden i Bodens beslut date
rat 2010-03-30). 

Bolagets ansökan omfattar de tillstånd bolagen REBAB och Nordmark Miljö AB 
har idag. Ansökan omfattar även delar av de tillstånd Bodens kommun har idag så
som biologisk behandling av avfall och förorenade massor samt avvattning av slam 
från dagvattenbrunnar och motsvarande flytande icke farligt avfall. Vidare vill bo
laget öppna Brändkläppens avfallsanläggning för utvecklingsverksamhet inom ra
men för det Miljö Tekniska Centrum (MTC) som är under bildande. 

Bolaget ämnar att på Brändkläppens avfallsanläggning fortsätta att utveckla mot
tagning, behandling, bearbetning samt omlastning av icke farligt avfall och farligt 
avfall. 

Bolagets tillståndsansökan för verksamheterna på Brändkläppens är en del i ambi
tionen att renodla de verksamheter som redan i dag bedrivs inom Brändkläppens 
avfallsanläggning. Syftet är att samordna verksamheterna vid anläggningen genom 
en omstrukturering som innebär att samtliga verksamheter som bedrivs vid anlägg
ningen samlas till två verksamhetsutövare; REBAB och Bodens kommun. 

Utdragsbestyrkande Signatur 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
2011-03-23 17 (49) 

§ 17 
Kontroller 

Bolaget avser att bedriva egenkontroll enligt kraven i miljöbalken, förordning om 
verksamhetsutövarens egenkontroll samt Naturvårdsverkets föreskrifter om genom
förande av mätningar och provtagningar i vissa verksamheter. 

Skäl för beslut 

Miljö- och byggnämnden anser att det är positivt verksamheterna på Brändkläppens 
avfallsanläggning renodlas och att bolaget REBAB avser att utveckla mottagning
en, behandlingen och bearbetningen av icke farligt och farligt avfall. 

Nämnden anser att det är viktigt att tilläget för villkor 6 att utgående gas från kom
postering eller rötning ska återföras till kommunens gasuppsamlingssystem finns 
med för att minska utsläpp till luft av bl a metangaser. 

Att regelbundet städa av verksamhetsområdet och dess närområden för att inte spri
da avfallet är också nödvändigt för att hålla isär olika avfallsslag. 

Bolaget har angett att de vill ha möjlighet att flytta runt verksamheterna inom verk
samhetsområdet utan att en ny ansökan måste utföras. Nämnden anser att det är 
möjligt så länge bolaget ser till att markytorna har den beskaffenhet som krävs samt 
att eventuellt lakvatten omhändertas på rätt sätt. Detta förutsätter även här att en 
god ordning hålls så att inte olika avfallsslag blandas. Klara och tydliga system för 
detta är helt nödvändigt. 

Miljö- och byggnämnden anser att det är positivt att bolaget är delaktigt i projektet 
Miljö Tekniska Centrum för att försöka utveckla behandlingsmetoder av restpro
dukter för att kunna använda materialet till något nytt, i stället för att avfallet depo
neras eller så att olika ämnes- och avfallsslag kan tas fram, renodlas och återuppstå 
som rena avfallsmaterial eller kan återanvändas och återvinnas så långt som möjligt 
optimalt. 

Hushållning av råvaror och energi kan som ny/ändrad teknik skapa möjligheter till 
återanvändning och återvinning med goda möjligheter till energivinster och mins
kade uttag och skador för miljön och människors hälsa. 

Miljö- och byggnämnden anser att det är viktigt att den skog av insynsskydd som 
finns in till området bevaras. Bolaget ska därför om det behövs utföra olika former 
av understöd för att stärka insynsskyddet. 

Delges 

Länsstyrelsen i Norrbottens län, 971 87 Luleå 

Utdragsbestyrkande Signatur 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

  

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
2011-03-23 18 (49) 

Dnr 309-2010-427 

§ 18 	 Svartbjörsbyn 2:53 – Yttrande över ansökan om tillstånd för 
förlängd, fortsatt och utökad verksamhet vid Tekniska för
valtningens verksamhet på Brändkläppens avfallsanlägg
ning 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden tillstyrker Tekniska förvaltningens tillståndsansökan för 
fortsatt verksamhet vid Brändkläppens avfallsanläggnings enligt miljöbalken, för 
att utföra följande 

• Deponering 

a) 	Deponering av icke farligt avfall på befintlig deponi till högsta nivån + 32 
     meter vilket motsvarar kvarvarande volym om ca 25 000 m3. Deponering-

              en inom detta område avses att fortgå tills volymen är fullt nyttjad.     
(90.300 B) 

b) Deponering av högst 20 000 ton icke farligt avfall per år i ny deponi.  
(90.300 B) 

c) Deponering av högst 10 000 ton avfallsflygaska per år i ny deponi.  
(90.330 B) 

• Sortering, lagring och mellanlagring 

d) 	Sortering och mellanlagring av högst 2 000 ton vid enskilt tillfälle inne
      hållande farligt avfall som tex tryckimpregnerat trä, hydraulslang, elekt-  

                ronikavfall, kyl- och frysmöbler, kemikalier från hushållen; oljeavfall   
                från hushållen; (90.50 B och 90.90 C) samt 

e) 	 Sortering och mellanlagring av icke farligt avfall av högst 25 000 ton per  
år. (90.70 B och 90.30 B) 

Miljö- och byggnämnden tillstyrker Tekniska förvaltningens 13 förslag till villkor, 
samt önskar nämnden att lägga till i villkor 11 att ”Verksamhetsområdet och dess 
närområde ska regelbundet städas”. 

Kort beskrivning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har den 10 november 2010 till Länsstyrelsen i Norrbottens 
län lämnat in en ansökan om fortsatt tillstånd för sin verksamhet på fastigheten 
Svartbjörsbyn 2:53 i Bodens kommun. Länsstyrelsen har den 22 februari 2011 läm
nat nämnden möjlighet att yttra sig över ansökan och kompletteringen.  

Utdragsbestyrkande Signatur 



  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
2011-03-23 19 (49) 

§ 18 
Tekniska förvaltningens ansökan om tillstånd 
Tekniska Förvaltningen i Bodens kommun ansöker om tillstånd enligt 9 kap 6 § 
miljöbalken samt 5 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd till 
fortsatt verksamhet inom fastigheten Svartbjörsbyn 2:53 Brändkläppens avfallsan
läggning enligt verksamhetskoderna 90.30 B, 90.50 B, 90.70 B, 90.300 B, 90.330 
B och 90.90 C. 

Det avser deponering, sortering och mellanlagring av icke farligt avfall och farligt 
avfall.  

Tekniska yrkar vidare - att få utföra de bygg- och anläggningsarbeten som behövs 
för den utvidgade verksamheten; 

- att villkor och andra föreskrifter meddelas i enlighet med de förslag som redovisas 
i ansökan; 

- att länsstyrelsens miljöprövningsdelegation godkänner den till ansökan bifogade 
miljökonsekvensbeskrivning. 

Tekniska förvaltningen har i ansökan lämnat förslag till 13 villkor. 

Utöver de huvudsakliga verksamheterna tillkommer de anläggningsarbeten som 
krävs för att bedriva dessa verksamheter, tex anläggande av nya ytor och genomfö
rande av planerade skyddsåtgärder. 

Tekniska förvaltningen vill även ha möjlighet att flytta runt de olika verksamheter
na på/inom verksamhetsområdet (utom deponin) under förutsättning att markytorna 
uppfyller samma krav som där de ursprungligen befunnit sig utan att ny ansökan 
(ändringsskrivning) behöver lämnas in. 

Villkoren 

Förslagen till villkor handlar bland annat om journalföring av allt inkommande av
fall, mellanlagring av avfall ska ske på hårdgjorda ytor så att ytvatten och lakvatten 
kan samlas upp för behandling, en deponeringsplan för den fortsatta utbyggnaden 
av deponin ska lämnas till tillsynsmyndigheten senast en månad innan i drifttagan
de. 

Utdragsbestyrkande Signatur 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
2011-03-23 20 (49) 

§ 18 
Bakgrund och syfte av ansökan om nytt tillstånd 

Verksamheten på fastigheten Svartbjörsbyn 2:53 omfattas idag av flera tillstånd 
vilka idag innehas av Tekniska förvaltningen (länsstyrelse beslut daterat 2001-12
16 och miljö- och byggnämnden i Bodens beslut daterat 2010-03-30), REBAB 
(länsstyrelse beslut daterat 1997-05-29) och Nordmark Miljö AB (länsstyrelse be
slut daterade 2003-04-16 och 2008-01-23 samt miljö- och byggnämnden i Bodens 
beslut daterat 2009-01-12). 

Tekniska förvaltningens ansökan omfattar i princip förlängning av det tillstånd de 
sedan 2004-12-06 innehar. Vidare vill de öppna avfallsanläggningen för utveck
lingsverksamhet inom ramen för Miljö Tekniska Centrum (MTC) som är under bil
dande. 

Tekniska förvaltningens tillståndsansökan för verksamheten på Brändkläppen är en 
del i ambitionen att renodla de verksamheter som redan i dag bedrivs inom Brändk
läppens avfallsanläggning. Syftet är att samordna verksamheterna vid anläggningen 
genom en omstrukturering som innebär att samtliga verksamheter som bedrivs vid 
anläggningen samlas till två verksamhetsutövare; REBAB och Bodens kommun. 

Kontroller 

Tekniska förvaltningen avser att bedriva egenkontroll enligt kraven i miljöbalken, 
förordning om verksamhetsutövarens egenkontroll samt Naturvårdsverkets före
skrifter om genomförande av mätningar och provtagningar i vissa verksamheter.  

Den fortlöpande driften sker enligt de driftinstruktioner och skötselrutiner som 
finns upprättade. 

I den årliga miljörapporten redogörs för de utbildningar som personalen har ge
nomgått. 

Kontrollprogram för provtagning av ytvatten, lakvatten, grundvatten och enskilda 
brunnar finns. 

Tekniska förvaltningens beskrivning av delar av verksamheten 

Befintlig deponi 

Den befintliga deponin är ännu inte fylld till tillståndsgiven nivå. Därför vill Tek
niska förvaltningen förlänga tiden för att fylla befintlig deponicell till tillståndsgi
ven mängd. Uppläggning av avfall inom befintligt deponiområde kommer att ske på 
sådant sätt att avslutning av deponin, i enlighet med gällande regler i förordningen 
om deponering av avfall, underlättas och på ett sådant sätt att en långsiktig hållbar 
täckning kan åstadkommas. 

Utdragsbestyrkande Signatur 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
2011-03-23 21 (49) 

§ 18 
Avfallet kommer att kompakteras, då man med fördel kan nyttja upplagsvolymen 
effektivare och minska risken för sättningar. 

Mottagningskontroll och förbehandling av avfall sker i enlighet med kraven i depo
neringsförordningen och tillhörande föreskrifter. 

För den befintliga deponin bedöms varaktigheten till minst utgången av år 2015. 

Nya deponin 

Syftet med den nya deponin är att på ett säkert sätt behandla avfall som av olika 
skäl inte kan återanvändas, materialåtervinnas, energiutvinnas eller på annat sätt 
behandlas. 

Den maximala mängd som årligen avses att deponeras i nya deponiceller uppgår till 
20 000 ton per år icke farligt avfall (tex. föremål i porslin, keramik, dricksglas, iso
lering) och 1 000 ton per år farligt avfall i form av flygaskor från avfallsförbrän
ning. 

Farligt avfall som enligt regelverket endast får deponeras på deponier för farligt av
fall, kommer att deponeras i separat cell avsedd för detta. Deponering av särskilda 
avfall som tex. asbest kommer att ske i enlighet med gällande regelverk. 

De nya deponeringsytorna kommer att iordningsställas så att de uppfyller depone
ringsförordningens krav på geologisk barriär, bottentätning och dränerande materi
alskikt. 

Mottagningskontroll och förbehandling av avfall sker i enlighet med kraven i depo
neringsförordningen och tillhörande föreskrifter. 

Deponigas 

På avfallsanläggningen finns sedan slutet av 1970-talet ett system för uppsamling 
och omhändertagning av deponigas från i princip hela avfallsanläggningen. Gasen 
samlas upp via ett 60-tal brunnar på området och förs via en fläktstation med tillhö
rande ledning vidare till Erikslund där den förbränns i en gaspanna och värmeener
gin nyttjas i fjärrvärmesystemet. Systemet samlar årligen in ca 100 000 m3 gas vil
ket tenderar att minska på grund av att aktiviteten successivt minskar i de 30-50 år 
gamla upplagen. 

En viss komplettering av gasuppsamlingssystemet med nya uttagsbrunnar kan 
komma att ske. 

Lakvatten 

Lakvatten samlas in via ett öppet dikessystem vilket leder lakvattnet ned till utjäm
ningsmagasinet. 

Utdragsbestyrkande Signatur 
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Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
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§ 18 
 Nu används ett system med dräneringsledningar för avledning av lakvattnet mot 
det öppna uppsamlingsdiket. Detta system består av dräneringsledningar kringfyll
da av grus vilka anlagts varefter nya deponiytor tagits i anspråk. 

Det uppsamlade lakvattnet från dessa verksamhetsytor leds till en separat utjäm
ningsdamm där det luftas och sedimentation av grovt organiskt material sker. Där
efter leds det förbehandlade lakvattnet till Brändkläppens lokala reningsanläggning. 

Skäl för beslut 

Miljö- och byggnämnden anser att det är positivt verksamheterna på Brändkläppens 
avfallsanläggning renodlas. Tekniska förvaltningens verksamhet kommer att omfat
ta mottagning, sortering och mellanlagring av avfall på återvinningscentralen samt 
deponering av avfall. 

Nämnden anser att det är viktigt att regelbundet städa av verksamhetsområdet och 
dess närområden för att inte sprida avfallet och för att hålla isär olika avfallsslag. 

Tekniska förvaltningen har angett att de vill ha möjlighet att flytta runt verksamhe
terna inom verksamhetsområdet utan att en ny ansökan måste utföras. Nämnden an
ser att det är möjligt så länge Tekniska förvaltningen ser till att markytorna har den 
beskaffenhet som krävs samt att eventuellt lakvatten omhändertas på rätt sätt. Detta 
förutsätter även här att en god ordning hålls så att inte olika avfallsslag blandas. 
Klara och tydliga system för detta är helt nödvändigt. 

Miljö- och byggnämnden anser att det är positivt att tekniska är delaktigt i projektet 
Miljö Tekniska Centrum för att försöka utveckla behandlingsmetoder av restpro
dukter för att kunna använda materialet till något nytt, i stället för att avfallet depo
neras eller så att olika ämnes- och avfallsslag kan tas fram, renodlas och återuppstå 
som rena avfallsmaterial eller kan återanvändas och återvinnas så långt som möjligt 
optimalt. 

Hushållning av råvaror och energi kan som ny/ändrad teknik skapa möjligheter till 
återanvändning och återvinning med goda möjligheter till energivinster och mins
kade uttag och skador för miljön och människors hälsa. 

Delges 

Länsstyrelsen i Norrbottens län, 971 87 Luleå 

Utdragsbestyrkande Signatur 
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Sammanträdesdatum Sid 
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MBN 2011-0023 

§ 19 	 Järnvägen 100:1; Ansökan om rivningslov av tidigare  
transformatorhus 

Beslut 
Rivningslov beviljas. 

Ärende 
Trafikverket, Box 809, 971 25 Luleå ansöker om rivningslov av tidigare transfor
mator hus (52013) på fastigheten Järnvägen 100:1 med adress Bangränd i Bodens 
kommun. 

Bakgrund/bedömning. 
För fastigheten gäller detaljplan, laga kraft vunnen den 13 juli 1995. Byggnaden är 
lokaliserad i den absoluta närheten till Trafikverkets ledningscentral med god infra
struktur till området, närheten är påtaglig till järnvägen med ett avstånd på ca 14m. 
I dag används byggnaden som föreningslokal vilket helt är i linje med gällande de
taljplan, planbestämmelser T1= Föreningslokal. 

Byggnaden är inte skyddad i detaljplan eller som byggnadsminne men kan antas 
likväl inneha ett högt bevarandevärde sett utifrån den tidsepok då byggnaden upp
fördes. Av den anledningen har yttranden inhämtats från Länsstyrelsen kulturenhe
ten och av Norrbottens museum. Dessa två instanser har sammanfattningsvis svarat 
enligt nedan. 

● att man bestämt avstyrker en rivning av berörd byggnad 

Som skäl anger man att byggnaden har ett historiskt och kulturellt historisk värde 
varför den skall bevaras. Remissinstanserna är väl medvetna om att den utrustning 
som fanns i byggnaden inte längre finns kvar då byggnaden nyttjades som trans
formator hus. Av den anledning torde byggnadens kulturhistoriska värde vara de
valverat men man anser likväl att den är bevarandevärd sett till den gestaltning 
byggnaden besitter såsom fullskalig tegelmur, murad med äldre gedigen teknik som 
nästan inte används i dagens byggande. Byggnaden belyser även den mest expansi
va perioden i Bodens historia och anses därför utgöra en värdefull industri minne på 
nationell nivå. 

Byggnaden har brukats en längre tid av idrottsförening med anknytning till järn
vägsverksamheten. Idrottsföreningen har stått för underhåll under brukandetiden. 
Man ser det som en förlust att byggnaden avses att rivas då man inte har ett alterna
tiv till lokal i dag. 

Utdragsbestyrkande Signatur 
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§ 19 
Byggnaden har idag ett invändigt upprustningsbehov men är sammantaget i gott 
bruksskick. 

Ett bevarande av byggnaden kommer med all sannolikhet att innebära att byggna
den nödgats kvarstå i statlig ägo eftersom det inte är troligt att fastighetsbildning 
kan ske med tanke på byggnadens placering. Därmed kan inte heller en försäljning 
av fastigheten bli aktuell. Sökanden (Trafikverket) anger i sin skrivelse daterad 30 
mars 2009 att 

För de byggnader som har nationellt bevarande intressen och som efter prövning 
av rivningsfrågan inte får rivas och inte heller säljas avser Banverket att ta upp en 
diskussion med statens Fastighetsverk om överföring av förvaltningsansvaret till 
Fastighetsverket. I undantagsfall där varken fastighetsbildning och försäljning kan 
ske respektive rivning inte tillåtas kan aktualiseras att särskild överenskommelse 
ingås avseende underhåll och drift med den kommun som önskar bevarandet. 
Ägandet blir i sådana fall kvar hos banverket. 

I Länsstyrelsen yttrande framgår följande: 

Ansvaret för kulturmiljön delas av alla (KML 1kap 1§) och byggnader skall under
hållas i förhållande till sina värden där hänsyn ska tas till kulturhistoriska och este
tiska värden enligt 3 kap 13§ plan– och bygglagen PBL. Även Trafikverket bör ta 
ansvar för de byggnader de äger i nuvarande situation och som har uppenbara kul
turhistoriska värden, såsom gäller för alla fastighetsägare. 

Miljö och byggnämnden delar Länsstyrelsens syn i frågan om framtida ägande och 
brukande av byggnaden i fråga. 

Bodens kommuns ståndpunkt är således att framtida ägande och brukande med un
derhåll och drift av transformatorhuset skall ansvaras av ägaren.  

Upplysningar. 
Taget beslut kan överklagas, se bifogade anvisningar. 

Delgivning 

Trafikverket, Box 809, 971 25 Luleå 

För kännedom 

Länsstyrelsen, Kulturmiljöenheten, 971 86 Luleå
 
Norrbottens Museum, Box 266, 971 08 Luleå 


Utdragsbestyrkande Signatur 
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Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
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§ 20 Ny plan- och bygglovtaxa 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Sveriges 
Kommuner och Landstings (SKL) förslag till ”Plan- och bygglovtaxa 2011” upprät
tad i januari 2011 och reviderad i mars antas som Plan- och bygglovtaxa för Bodens 
kommun med N-faktor 1,0 

Ny plan- och bygglovtaxa för Bodens kommun träder i kraft 2011-05-02. 

Nuvarande bygglovtaxa, antagen av KF 2004-11-01 § 161, för Bodens kommun 
upphävs från och med 2011-05-02. 

YRKANDEN 

Bo Hultin (m) yrkar att taxan justeras med N-faktor 0,8. 

Lars Nilsson (s) yrkar att taxan fastställs med N-faktor 1,0. 


Paragrafen förklaras vara omedelbar justerad. 

Bo Hultin (m), Helena Nordvall (m), Anders Granström (ns), Lars Karlsson (fp) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Beskrivning av ärendet 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i januari 2011med  revidering i mars 
tagit fram ett underlag till taxa enligt den nya Plan- och bygglagen, bilaga, som 
kommunfullmäktige föreslås besluta ska gälla som Plan- och bygglovtaxa för Bo
dens kommun. 
Taxan föreslås träda i kraft 2 maj 2011. 

För genomförande 

Kommunfullmäktige  

Utdragsbestyrkande Signatur 



 
 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
2011-03-23 26 (49) 

Dnr -119-2010-424 

§ 21 	 Kusön – riktlinjer för handläggning av avloppsanordningar 
inom vattenskyddsområde för Kusöns grundvattentäkt 

Beslut 
Kusöns grundvattentäkt skyddas i enlighet med de av Länsstyrelsen i Norrbottens 
län fastställda skyddsföreskrifterna 2010-11-29. 

Miljö- och byggnämndens riktlinjer för avloppsanordningar på Kusön följer de av 
länsstyrelsen fastställda skyddsföreskrifterna och Naturvårdsverkets allmänna råd 
2006:7 om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten. 

För primära skyddszonen gäller: 

1. 	 Inrättande av avloppsanordning för WC och eller bad-, disk- och tvättvatten 
(BDT-vatten) kräver tillstånd. 

2. 	Inrättande av infiltrationsanläggningar för utsläpp av WC och/eller BDT-
vatten med grundvatten som recipient är förbjuden.   

3. 	 Befintliga avloppsledningar och tillhörande anordningar ska vara täta, inspek
teras regelbundet och vid behov omedelbart läggas om eller renoveras. 

4. 	 Vid inrättande av ny avloppsanordning eller vid ändring av befintlig avlopps
anordning ska WC-vatten ledas till sluten tank eller annan avloppsanordning 
som klarar hög skyddsnivå utifrån miljö- och/eller hälsoskyddssynpunkt.  

5. 	 Vid inrättande av ny avloppsanordning eller vid ändring av befintlig avlopps
anordning ska BDT-vatten ledas till sluten tank eller annan avloppsanordning 
som uppfyller hög skyddsnivå utifrån miljö- och/eller hälsoskyddssynpunkt.  

För sekundära skyddszonen gäller: 

1. 	Inrättande av infiltrationsanläggningar eller andra avloppsanläggningar för 
WC och/eller BDT-vatten med grundvatten som recipient kräver tillstånd. 

2. 	 Avloppsledningar och tillhörande anordningar skall vara täta, inspekteras re
gelbundet och vid behov omedelbart läggas om eller renoveras. 

3. 	 Vid inrättande av ny avloppsanordning och vid ändring av befintlig avlopps
anordning ska hög skyddsnivå uppnås utifrån miljö- och/eller hälsoskydds
synpunkt. 

Utdragsbestyrkande Signatur 
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§ 21 
För tertiära skyddszonen gäller: 

1. 	Inrättande av infiltrationsanläggningar eller andra avloppsanläggningar för 
WC och/eller BDT-vatten med grundvatten som recipient kräver tillstånd. 

2. 	 Avloppsledningar och tillhörande anordningar skall vara täta, inspekteras re
gelbundet och vid behov omedelbart läggas om eller renoveras. 

3. 	 Vid inrättande av ny avloppsanordning och vid ändring av befintlig avlopps
anordning ska minst normal skyddsnivå uppnås utifrån miljö- och/eller hälso
skyddssynpunkt. 

Dessa riktlinjer ska gälla från och med den 15 april 2011 

Handläggning av bristfälliga avloppsanordningar ska påbörjas senast 2011-11-29 
d.v.s. ett år efter skyddsföreskrifternas fastställande. 

Miljö- och byggnämndens beslut 2009-09-08 §§ 39-40 om allmänna riktlinjer och 
handläggning av bristfälliga avloppsanordningar på Kusön upphör att gälla från och 
med den 15 april 2011. 

Beskrivning av ärendet 
Grundvattentäkten för Bodens tätort finns på Kusön och togs i drift under 1999. 
Den förser ca 24 000 personer i Bodens tätort med dricksvatten.  

För att skydda vattentäkten har Tekniska förvaltningen i Bodens kommun ansökt 
om fastställelse av vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Kusöns grund
vattentäkt i Bodens kommun. Länsstyrelsen har 2010-11-29 fastställt vattenskydds
område för Kusöns grundvattentäkt samt skyddsföreskrifter för vattenskyddsområ
det. Enligt skyddsföreskrifterna är vattenskyddsområdet indelat i fyra skyddszoner: 
vattentäktszon samt primär-, sekundär- och tertiär skyddszon. 

I dagsläget finns på Kusön totalt 66 bebyggda fastigheter varav 20 är permanentbo
enden, 42 är fritidsboenden och 4 fastigheter är byggda med garage. Ett 20 tal fas
tigheter står obebyggda. 

Kommunen har gett fastighetsägarna på Kusön möjlighet att ansluta till kommunalt 
dricksvattennät vilket har inneburit en ökad VA-standard överlag. Det finns fastig
hetsägare som vill bygga om och bygga till och även bygga nytt vilket innebär att 
vattenförbrukningen ökar och så även mängden avloppsvatten.    

Under maj, juni och juli år 2009 har miljö- och byggnämnden inventerat avloppen 
på Kusön, för att få ökad kännedom om deras standard.  

Utdragsbestyrkande Signatur 
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§ 21 
Resultatet av inventeringen finns beskrivet i en rapport ”Inventering av vatten och 
avlopp inom Kusöns vattenskyddsområde, samt undersökning av bakterieförekoms
ter i vattnen runt Kusön, sommaren 2009”. 

Den inventering som utfördes av miljö- och byggnämnden under år 2009 visade att 
avloppsanordningar på Kusön har brister som behöver åtgärdas. Ett 40-tal fastighe
ter är i behov av förbättringsåtgärder. 

Vattentäkten måste skyddas från föroreningar idag och i framtiden eftersom den 
försörjer Bodens tätort med dricksvatten.  

Riktlinjer tas fram för att uppnå samstämmighet vid handläggning av avloppsan
ordningar på Kusön. 

Skäl för beslutet 

Länsstyrelsen har 2010-11-29 fastställt vattenskyddsområde för Kusöns grundvat
tentäkt samt skyddsföreskrifter för vattenskyddsområdet.  

Miljö- och byggnämndens beslut 2009-09-08 §§ 39-40 om allmänna riktlinjer och 
handläggning av bristfälliga avloppsanordningar på Kusön måste ersättas med ett 
nytt beslut. Detta eftersom länsstyrelsen i sina skyddsföreskrifter beslutat att höja 
kraven i den primära zonen. 

Länsstyrelsen beslutar att det inom den primära skyddszonen ska vara förbjudet att 
inrätta en infiltrationsanläggning för WC och/eller BDT-vatten med grundvatten 
som recipient. Befintliga avloppsledningar och tillhörande anordningar ska vara 
täta, inspekteras regelbundet och vid behov läggas om eller renoveras. 

I den sekundära och tertiära skyddszonen beslutar länsstyrelsen att tillstånd ska 
krävas vid inrättande av infiltrationsanläggningar eller andra avloppsanläggningar 
för WC och/eller BDT-vatten med grundvatten som recipient. Avloppsledningar 
och tillhörande anordningar skall vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov 
omedelbart läggas om eller renoveras. 

Länsstyrelsen samtycker med miljö- och byggnämndens tidigare beslut, 2009-09-08 
§§ 39-40 om allmänna riktlinjer och handläggning av bristfälliga avloppsanord
ningar på Kusön, att hög skyddsnivå ska gälla inom primär- och sekundär skydds
zon och att normal skyddsnivå ska gälla inom tertiär skyddszon 

Vid bedömning av avloppsanordningar på Kusön kommer hänsyn att tas till bl.a. 
markförhållanden i området, avstånd till grundvattenyta, berg, energibrunn, ytvatten 
och vattendrag, områdets påverkan av 500-årsregn, samt avloppsanordningens 
funktion och nyttjande. 

Utdragsbestyrkande Signatur 
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§ 21 
Delgivning 

Länsstyrelsen i Norrbottens län, 971 86 Luleå 

Utdragsbestyrkande Signatur 
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Dnr 14-2011-427 

§ 22 	 Beslut om vägunderhållsåtgärder inom Kusöns Vatten
skyddsområde 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden förelägger med hänvisning till 27 § i förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) samt med stöd av 2 kap. 2–7 §§ 
samt 26 kap. 9 § miljöbalken, Kusöns samfällighetsförening om följande försiktig
hetsmått för att utföra underhållsdikning, snöröjning och dammbekämpning inom 
Kusöns vattenskyddsområde: 

1. 	Underhållsdikning får endast ske till ursprunglig nivå, maximalt 20 cm. Om
     djupare grävning eller nya diken fordras så måste tillstånd från länsstyrelsen   
     för markavvattning erhållas. 

2.	  Massor från underhållsdikningen ska, om det placeras på hög, läggas inom 
den tertiära zonen. I övrigt ska den placeras på den övre sidan av vägen så  
att avrinning från uppgrävningen till vattentäkten försvåras, se bilaga. 

3.  Tankning av fordon ska ske på hårdgjorda ytor. 

4.	  Uppläggning av snö får endast ske inom den skyddszon där snön skrapas 
ihop, eller inom tertiär zon. Uppläggning av snö inom Kusöns vatten
skyddsområde från områden utanför Kusön kräver tillstånd från miljö- och 
byggnämnden. 

5.	  Spridning av salt inom den primära och sekundära skyddszonen får inte ske 
annat än genom saltinblandad sand med maximalt 20 kg salt per kubikme
ter, och då ska det ske sparsamt. 

Avgift 
I samband med handläggning av anmälan tas en avgift ut enligt gällande taxa fast
ställd av kommunfullmäktige 2010-12-20, § 116. Avgiften uppgår till 2 367 kronor 
och motsvarar 3 timmar handläggningstid. Faktura skickas separat. 

Överklagan 
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen i Norrbotten, se bilaga. 

Beskrivning av ärendet 
Kusöns samfällighetsförening har via ordförande Arne Larsson och sekreterare 
Christer Johansson inkommit med en ansökan om generellt tillstånd att utföra un
derhållsdikning i anslutning till enskilda vägen GA:3 på Kusön, se bilaga.  

Utdragsbestyrkande Signatur 
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§ 22 
Arbetet kommer att utföras inom den sekundära och tertiära skyddszonen för Bo
dens kommuns grundvattentäkt. 

Underhållsdikning 
Schaktningen kommer att utföras med en lättare grävmaskin. Schaktmassor kom
mer att planeras ut i anslutning till vägen alternativt transporteras till anvisad sido
tipp. Arbetet består av en dikesfördjupning på ca 10-20 cm för att underlätta vatten
avrinningen i anslutning till vägen. Totalt bedöms den årliga sträckan inte överskri
da 500 m. 

För 2011 har förslag om underhållsdikning satts på en sträcka på 150 m. Dikning 
kommer att ske på sträckor där diken har tryckts ihop på grund av trafiklasten och 
försvårar vattenavrinningen. 

Vissa sträckor kanske inte behöver underhållsdikas på grund av att dikena inte 
trycks igen av trafiklasten medan andra sträckor behöver åtgärdas med ett intervall 
på ca 3 till 10 år, beroende på vägens bärighet. 

Normalt uppgår schaktvolymen till ungefär ett lastbilslass per 50 m. 

Jordarten på berörd del av Kusön består i huvudsak av silt. Schaktmassorna från 
dikningen kommer därför att bestå av silt blandat med grästorv. 

Snöröjning 
Snöröjning samt hyvling/sladdning kommer att ske inom alla skyddszoner. 

Dammbindning 
Gällande dammbildning har samfällighetsföreningen angett att BDX endast har 32 
% saltlake att erbjuda. En fråga om denna kan användas inom den sekundära och 
tertiära zonen har ställts till nämnden.  

Vid samtal med Christer Johansson den 11 februari 2011 meddelade han att de av
ser att endast använda 32 % saltlösning inom den tertiära zonen. 

Yttranden 
Tekniska förvaltningen i Bodens kommun och Länsstyrelsen i Norrbottens län har 
fått möjlighet att yttra sig över ärendet.  

Tekniska förvaltningen 
Tekniska förvaltningen har meddelat att schaktningsarbeten för underhållsdikning 
inom den sekundära och tertiära zonen bör kunna tillåtas.  

Utdragsbestyrkande Signatur 
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§ 22 
Tankning eller uppställning av arbetsmaskin ska ske på sådant sätt att läckage av 
drivmedel och oljor kan insamlas. Miljöklassad arbetsmaskin bör användas. 

Alla schaktningsarbeten av denna typ inom den primära zonen utförs av kommunen 
som tillika är medlem i samfällighetsföreningen. 

Dammbindning inom den sekundära och den tertiära zonen med kalciumklorid i 
vattenlösning (32 %) kan tillåtas dock med yttersta sparsamhet i användningen. 

Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen bedömer att det är fråga om underhållsdikning så länge som det 
handlar om återställande av diket (dikesrensning) till dess ursprungliga nivå. Det 
bör kunna ses som en ej tillståndspliktig underhållsåtgärd där de mer allmänna hän
synsreglerna bör gälla för verksamhetsutövaren och hanteras inom ramen för miljö- 
och byggnämndens tillsynsansvar. 

Om diket ska fördjupas jämfört med dess ursprungliga nivå eller ett nytt dike an
läggas krävs länsstyrelsens tillstånd till markavvattning enligt 11 kap. 13 § miljö
balken. 

I övrigt ansluter länsstyrelsen till Tekniska förvaltningens yttrande. 

Skäl för beslut 

Gällande skyddsföreskrifter med kommentarer 
I länsstyrelsens skyddsföreskrifter för Kusöns grundvattentäkt daterat 2010-11-29 
anges; 

§ 2 för sekundär och tertiär skyddszon; att petroleumprodukter och andra för 
grundvattnet skadliga kemikalier ska förvaras på en tät invallad yta och på ett så
dant sätt att hela den lagrade volymen kan insamlas och omhändertas vid läckage. 

- Om den grävmaskin eller andra fordon som ska används vid schaktningen kräver 
möjligheter för tankning av fordonen måste skyddsföreskrifterna uppfyllas. 

§ 7 att det är förbjudet att inom primär och sekundär skyddszon lägga upp snö som 
härrör från områden utanför skyddszonen. 

- Den snö som plogas/skottas ihop inom den primära zonen får läggas upp inom den 
primära zonen. Den snö som plogas/skottas ihop inom den sekundära zonen får 
läggas upp inom den sekundära zonen.  

§ 7 anger vidare att för den tertiära zonen gäller att uppläggning av snö från områ
den utanför vattenskyddsområdet kräver tillstånd av miljö- och byggnämnden. 

Utdragsbestyrkande Signatur 
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§ 22 
- Snö från primära och sekundära zonen får läggas upp i den tertiära zonen. Om snö 
utanför skyddszonerna (utanför Kusön) ska placeras inom den tertiära zonen ska 
tillstånd för det sökas. Snö från tertiära zonen får läggas upp i den tertiära zonen. 

§ 9 anger att det är förbjudet att lägga upp och tillverka asfalt, oljegrus och vägsalt. 
Spridning av vägsalt för dammbindning och halkbekämpning är förbjuden. Saltin
blandad sand med maximalt 20 kg salt/m3 är undantagen förbudet. 

- Detta innebär att 32 % saltlake får endast användas inom den tertiära zonen. Inom 
den primära och sekundära zonen får maximalt 20 kg salt/ m3 sand användas för 
halk- och dammbekämpning.  

Nämndens bedömning 
Underhållsdikningen kommer att ske på vägar ca 2 000 m inom den tertiära zonen, 
ca 600 m inom den sekundära zonen och ca 300 m utanför vattenskyddsområdet på 
Kuså-sidan. 

Miljö- och byggnämnden anser att underhållsdikning i sekundär och tertiär skydds
zon så att vägarna i området har en godtagbar vattenavrinning kan godtas.  

Arbetet ska utföras så att eventuellt spill och läckage av bränsle eller olja inte kan 
ske. De massor som grävs upp och ska läggas på hög får läggas inom den tertiära 
zonen. 

Vägavsnittet från bron (över till Kusån) fram till slutet av sträckan som är aktuell 
för underhållsdikning, i den sekundära zonen, bör upplägget av schaktmassorna ske 
på ovansidan av vägen (nordvästra delen av vägen) då blir det en naturlig barriär 
mot att ev föroreningar i massorna inte rinner ner mot vattentäkten.  

Schaktmassor från Kuså-sidan får inte tas in inom vattenskyddsområdet. 

Om den grävmaskin och andra fordon som ska används vid schaktningen kräver 
möjligheter för att tanka fordonet måste skyddsföreskrifterna i § 7 uppfyllas. 

Snöröjning 
Snömassor utanför Kusöns vattenskyddsområde får inte tas in inom vattenskydds
området. 

Snöröjning, hyvling och sladdning ska ske med arbetsmaskiner som är miljöklassa
de. 

Om den maskin som ska används vid snöröjning, hyvling eller sladdning kräver 
möjligheter för tankning måste skyddsföreskrifterna i § 7 uppfyllas. 

Utdragsbestyrkande Signatur 
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§ 22 

Bilaga
 
Hur man överklagar 

Vägen Ga:3 på Kusön 


Delgivning 
Christer Johansson, Johannesgatan 1 C, 961 64 Boden 

Kopia 
Arne Larsson, Box 118, 961 98 Boden 

Länsstyrelsen i Norrbottens län, 971 86 Luleå 

Tekniska förvaltningen, VA-avdelningen 


Utdragsbestyrkande Signatur 
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Dnr 555-2008-436 

§ 23 	 Rasmyran 1:47, Swerock AB. Yttrande över ansökan om 
tillstånd för uttag av berg och sand 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden tillstyrker Swerock ABs tillståndsansökan i följande de
lar; 

• Brytning och uttag av maximal 2 000 000 ton berg (kod 10.20) 

• Krossning och sorteringsverk (kod 10.50) 

Miljö- och byggnämnden avstyrker den del av tillståndsansökan som gäller bryt
ning och uttag av sand. 

Nämnden anser att tillståndet ska förenas med relevanta villkor för täktgränser, ma
terialhantering, buller, damning, kemikalier, skydd, vibrationer och efterbehandling 
att förhindra störningar för människor och miljön. 

Miljö- och byggnämnden anser dessutom att Swerock AB ska åläggas att kunna 
lämna uppgifter om materialets gamma- och radiumindex vid användning för bygg
nation. Detta är särskilt viktigt då materialet ska nyttjas för uppförande av bostads
bebyggelse. 

Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsen har den 26 januari 2011 lämnat nämnden möjlighet att yttra sig över 
Swerock ABs ansökan om tillstånd för uttag av berg och sand. 

Hösten 2008 har ett tidigt samråd genomförts.  

Ansökan 
Swerock AB har 2011-01-24 till Länsstyrelsen i Norrbottens län inkommit med en 
tillståndsansökan för täktverksamhet inom fastigheten Rasmyran 1:47. Ansökan av
ser brytning och uttag av maximalt 2 000 000 ton berg, brytning och uttag av max
imalt 35 000 ton sand samt krossnings- och sorteringsverksamhet under 15 år. Pro
duktion kan uppgå till maximalt 25 000 ton per år. 

Täkten ligger ca 11 kilometer väster om Boden, i den norra delen av berget Storhäl
lorna, och ca 2,6 kilometer ifrån väg 97. Omgivningarna består av sluttande blockig 
terräng med en del kala berghällor och gles tallskog på de högre belägna delarna 
samt lövträdsrik barrskog i de lägre partierna. 

Täktverksamhet har bedrivits på platsen sedan 1987. 

Utdragsbestyrkande Signatur 
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§ 23 
Nuvarande tillstånd erhölls 2006-05-08 och det medger uttag av 522 000 ton berg   
t o m  2015. Swerock AB beräknar dock att den kvarstående mängden inte räcker 
till 2011 om leveranserna blir större än de varit de senaste åren. 

Ytavrinning från täktområdet sker huvudsakligen mot norr där Kusmyran ligger, 
vilken i sin tur avvattnas till Luleälven. 

Sökanden har i miljökonsekvensbeskrivningen angett skyddsåtgärder för miljökon
sekvenser som verksamheten kan ge upphov till. 

Vid det tidiga samrådet hösten 2008 har berörda myndigheter, fastighetsägare, när
boende och övriga berörda och allmänhet lämnats möjlighet att yttra sig.  

Skäl för beslut 
Miljö- och byggnämnden bedömer att fortsatt brytning av berg kan tillstyrkas efter
som området redan exploaterats och tagits i anspråk.  

Nämnden noterar även att de fastighetsägare och närboende som valt att yttra sig 
vid det tidiga samrådet inte störts alls av tidigare brytnings- och täktverksamhet, 
med undantag för en som misstänkte att sprängningar gett upphov till sättningar. 
Nämnden har ingen kännedom om andra eventuella störningar från täktverksamhe
ten. 

Nämnden anser att brytning och uttag av sand bör avstyrkas eftersom ansökan inte 
tydligt visat att materialet kan avsättas. I ansökan framgår tvärtom att sanden inte 
kan ersätta den sand som idag används i asfalt- och betongproduktion, men att den 
kan komma att nyttjas som den finaste ballastsorteringen om man vid asfalt- och 
betongproduktionen övergår till att använda högre andel krossad ballast.  

Ytterligare skäl för att avstyrka brytning och uttag av sand är att den del där sand
fyndigheten är belägen direkt gränsar till ett skogsområde som skogsvårdsstyrelsen 
har klassat som skyddsvärd i sin nyckelbiotopinventering. Uttaget av sand skulle 
kunna medföra påverkan på flora och fauna dels genom förändring av naturmiljön 
exempelvis genom näringstillförsel, kemikalieutsläpp, damning samt buller och 
dels genom förändringar av grundvattnet i området. 

Sökanden har i miljökonsekvensbeskrivningen angett skyddsåtgärder för miljökon
sekvenser som verksamheten kan ge upphov till. Skyddsåtgärderna har dock inte 
formulerats som villkor varför nämnden utgår ifrån att tillståndsmyndigheten före
skriver villkor för verksamheten om täktgränser, materialhantering, buller, dam
ning, kemikalier, skydd, vibrationer och efterbehandling. 

Utdragsbestyrkande Signatur 
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Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
2011-03-23 37 (49) 

§ 23 
Vid tidigt samråd (dnr 555-2008-436, delegationsbeslut 2008-09-19) efterfrågade 
miljö- och byggnämnden information om hur verksamhetsområdet förhåller sig till 
skogsområden som klassats som skyddsvärda samt att det behövs en beskrivning 
över hur det säkerställs att bergsmaterialet inte används för olämpliga användnings
områden. 

Swerock AB har lämnat godtagbar beskrivning för var de skyddsvärda nyckelbio
toperna ligger i förhållande till verksamhetsområdet, dock utan att beskriva närmare 
hur just dessa skyddsvärda områden kan komma att påverkas av verksamheten. När 
det gäller radioaktivt bergsmaterial har Swerock AB inte redovisat några mätningar, 
men uppger att mätningar genomförts 2007 och 2010, samt att nivåerna blivit lägre 
2010 jämfört med 2007. Swerock gör bedömningen att inga restriktioner när det 
gäller användningen av material är nödvändig. 

Delgivning 

Swerock AB 

För kännedom 

Länsstyrelsen 

Utdragsbestyrkande Signatur 



 
 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

   
   
 
   
   

 

 
 
 
 
   

 

 

Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
2011-03-23 38 (49) 

Dnr 99-2011-427 

§ 24 	 Torpgärdan 6:40: Beslut om anmälningspliktig verksamhet 
enligt miljöbalken 9 kap. 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden förelägger S. Nordmark AB, Box 79, 961 21 Boden, 
org.nr. 556261-3041, med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) och 27 § för
ordning (1998:899)om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt med hänvisning 
till 9 kap. miljöbalken och 2 kap. 2,3,4,5,6 §§ miljöbalken om följande försiktig
hetsmått:  

1.	  Anläggningen ska bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad som 
angetts i anmälan om övertagande av befintlig verksamhet. 

2.	  De olika avfallsslagen som hanteras inom verksamheten skall förvaras på 
hårdgjord yta och väl åtskilda för att minska risken för sammanblandning. 
Fraggskrot får inte förorenas med annat avfall. 

3.	  Mellanlagring av farligt avfall får inte överstiga följande mängder vid något 
tillfälle: 

Oljeavfall 5 ton 
Blybatterier 30 ton 

  Elektriska eller elektroniska produkter 100 ton 
  Impregnerat trä  30 ton 
Annat farligt avfall 1 ton 

4.	  Farligt avfall skall förvaras:  

- skyddat mot nederbörd 
- på en plats som är försedd med tät ytbeläggning,  
- så att spill och föroreningar kan samlas upp och kontrolleras,  
- på en plats som vid behov är försedd med en anordning för omhänderta

     gande av oljespill genom oljeavskiljning eller uppsugning. 

5.	  De olika farliga avfallen ska förvaras väl åtskilda och vara väl uppmärkta. 
Absorberingsmedel ska finnas tillgängligt. 

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

Utdragsbestyrkande Signatur 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
   
   

 
 

 

 

 
  
 
 
 
 

 
 

 
 

 

  
  
  

  
  

 

Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
2011-03-23 39 (49) 

§ 24 
7. 	Buller från verksamheten får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå  

        utomhus vid bostäder än följande begränsningsvärden   

     50 dB(A) vardagar utom lördagar kl. 07.00-18.00 
     45 dB(A) lördagar, söndagar och helgdagar kl. 07.00-18.00 

45 dB(A) kvällstid kl. 18-00-22.00 
40 dB(A) nattetid kl. 22.00-07.00 

     Nattetid skall dessutom gälla att momentanvärden får uppgå till högst 55 
dB(A) vid bostäder. 

8. 	 En löpande journal ska föras över mottagna och borttransporterade av- 
fallsmängder. 

9. 	Vid bortforsling av avfall och farligt avfall ska kontroll genomföras att det  
finns erforderliga tillstånd. 

10. Redovisning skall ske till miljö- och byggnämnden i en årsrapport senast 
      31 mars påföljande år över vilka mängder avfall och farligt avfall som
      mottagits och transporterats bort under föregående år. I redovisningen 
      skall även anges vart avfallet transporterats och vem som svarat för bort
      transporten. Årsrapporten skall även innehålla en förteckning över de ke
      miska produkter som hanteras inom verksamheten.  

11. Städning ska utföras i omedelbar närhet till anläggningen vid behov, dock  
          minst en gång per år. Om det är nedskräpat ska det ske en noggrann  
          städning av avfall från verksamheten i områden som ligger omedelbart  

utanför fastigheten och efter transportvägen till anläggningen. 

12. Mindre ändringar får utföras efter anmälan till och godkännande av miljö-  
      och byggnämnden. 

Verksamheten omfattas av följande koder: 

90.80 C 	 Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den 
hanterade avfallsmängden är större än 1 000 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksam
heten är tillståndspliktig enligt 90.70. 

90. 110 C 	 Anläggning för att genom mekanisk bearbetning återvinna annat 
avfall än farligt avfall, om verksamheten inte är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 90.100, 90.240, 90.250 eller 90.260. 

Utdragsbestyrkande Signatur 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
  

  
  
  
  
  

      

 

Miljö- och byggnämnden Protokoll 

§ 24 
90.60 C 

Överklagan 

Sammanträdesdatum Sid 
2011-03-23 40 (49) 

Anläggning för mellanlagring av farligt avfall som utgörs av ut
tjänta motordrivna fordon eller om mängden avfall inte vid något 
tillfälle uppgår till  

1. mer än 5 ton oljeavfall  
2. mer än 30 ton blybatterier  
3. mer än 100 ton elektriska eller elektroniska produkter  
4. mer än 30 ton impregnerat trä  
5. mer än 1 ton annat farligt avfall 

Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Norrbottens Län.   

Avgift 

Avgift för handläggning och tillsyn av verksamheten lämnas i ett separat beslut.  

Beskrivning av ärendet 

Anmälan 
S. Nordmark AB (Bolaget), Box 79, 961 21 Boden org.nr. 556261-3041 anmäler att 
de bedriver miljöfarlig verksamhet på fastigheten Torpgärdan 6:40, Verkstadsvägen 
8. 

Bolaget har övertagit verksamheten när Kuusakoski AB lade ner sin metallåtervin
ningsstation. Kontaktpersoner på bolaget är Sture Nordmark 070-6966080 och Da
vid Nilsson 070-6925964. 

Bolaget uppger att verksamheten bedrivs på liknande sätt som när Kuusakoski drev 
anläggningen, vilket innebär att den huvudsakliga uppgiften är att sortera och bear
beta metallskrot.  

Ca 3000 ton metallskrot per år hanteras på anläggningen. Materialet består av järn
skrot, mässing, koppar, aluminium och kabel. En översiktskarta över fastigheten 
(bilaga 1) och en situationsplan (bilaga 2) har bifogats med anmälan.  

På anläggningen arbetar 3 personer. Personalen transporterar sig till arbetsplatsen 
med bil eller med buss.  

Anläggningens verksamhet pågår mellan 07.00 och 16.00 men i undantagsfall kan 
verksamhet förekomma även under andra tider. 

Utdragsbestyrkande Signatur 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
2011-03-23 41 (49) 

§ 24 
Hantering av material 
Bolaget uppger att det mesta material som mellanlagras är blandat metallskrot, så 
kallad fragg. Detta placeras på hårdgjorda ytor när det kommer in för att senare sor
teras fraktion för fraktion. Det grövsta sorteras först, med en grävmaskin som utrus
tats med gripklo och därefter med traktor. Övrigt material sorteras manuellt. 

När sorteringen är klar rensas materialet som behöver tas bort för att kunna leverera 
rena metaller. Materialen som rensas bort är mestadels andra metaller men det före
kommer också brännbara stycken. Brännbart material transporteras till Bodens 
värmeverk.  

Blybatterier mellanlagras i en syrafast rostfri container som är belägen på en hård
gjord yta med tak över. Hanteringen sker i liten skala, ca 30 ton per år. Batterierna 
transporteras via Ragnsells AB till Kuusakoski i Luleå.  

Farligt avfall 
Bolaget uppger följande gällande mängder, transportör och omhändertagande. 

Avfall Kod** Mängd/år Transportör Omhändertagande 

Metallskrot 3000 Företag/privata Mellanlagring 

Blybatterier  30 Ragnsells AB Mellanlagring 

Brännbart 10 Företag/privata Mellanlagring 

Utsläpp till vatten, luft och mark 
Bolaget uppger att verksamheten inte medför några utsläpp till vatten, luft eller 
mark. 

Buller 
Bolaget uppger att verksamheten inte medför något störande buller. 

Energi 
Bolaget uppger att uppvärmningen av anläggningen sker med direktverkande el och 
en årsförbrukning på 72901 kWh. Ett ständigt arbete pågår för att hålla nere elför
brukningen för uppvärmning och belysning. 

Utdragsbestyrkande Signatur 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
2011-03-23 42 (49) 

§ 24 
Kunskapskravet 
Bolaget anser att de har en mycket god kunskap om metallåtervinning och om de 
miljöaspekter som är aktuella för verksamheten. Bolaget uppdaterar sig ständigt för 
att alltid jobba i en säker miljö. En gång årligen hålls en arbetsplatsträff då de dis
kuterar igenom hur de kan effektivisera verksamheten samt diskuterar igenom mil
jö- och hälsofrågor. 

Yttranden 
Länsstyrelsen i Norrbottens län har getts möjlighet att yttra sig över anmälan. De 
lämnar inget yttrande över anmälan. Länsstyrelsen noterar att det i anmälan uppges 
att 30 ton blybatterier kommer att mellanlagras per år men att det inte anges hur 
stor mängd som kommer att mellanlagras vid ett och samma tillfälle. Länsstyrelsen 
upplyser att anläggning för mellanlagring av mer än 30 ton blybatterier vid ett och 
samma tillfälle omfattas av tillståndsplikt enligt koden 90.50 i bilagan till förord
ningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Kompletterande information 
Fastigheten ägs av Kuusakoski Sverige AB, Svedjevägen 6, 931 36 Skellefteå, 
org.nr. 556569-2414. Verksamhet med återvinning av metall har bedrivits på fas
tigheten sedan 1975. 

Bolaget tar emot metallskrot från företag och enskilda. Provtagning på eventuell ra
dioaktivitet i metallen sker inte på plats, utan när materialet tas emot på Kuusako
skis anläggning i Luleå eller i Skellefteåhamn.  

Farligt avfall som hanteras i verksamheten är bl.a. blybatterier och el
/elektronikavfall. Oljeavfall kan förekomma i små mängder. 

De maskiner som normalt används i verksamheten är grävmaskin och trak
tor/hjullastare. 

För verksamheten måste ett egenkontrollprogram finnas.  

Området är försett med stängsel, förutom den västra delen av fastigheten som an
gränsar mot järnvägsspåret. 

Markundersökning 
En markundersökning har genomförts på fastigheten under 1999 då prov togs på 
jord och grundvatten. Resultaten av dessa mätningar visade generellt på låga halter 
av metaller. I två prover konstaterades förhöjda halter av bly i den översta markho
risonten som kan bero på den tidigare hanteringen av blybatterier. I grundvattnet 
fanns mycket låga tungmetallhalter, förutom för nickel. 

Utdragsbestyrkande Signatur 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

            
 

 

 

 

Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
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§ 24 
Kemikalier 
I en lokal i kontorsbyggnad förvaras kemikalier från NMK som säljs över disk. 
Kemikalieförteckning måste finnas i anslutning till kemikalier.  

Skäl för beslut 

Bedömning 
Fastigheten Torpgärdan 6:40 ligger i ett detaljplanelagt område som är avsatt som 
industriområde. Den gällande planen för området betecknas 25-P76/79. 

Inget avlopp med oljeavskiljare finns på fastigheten. 

Upp till 10 000 ton avfall får hanteras per kalenderår. Om mängden blir större så är 
det en B-verksamhet som kräver tillstånd från länsstyrelsen.  

Miljö- och byggnämnden bedömer att den miljöfarliga verksamhet som bedrivs på 
fastigheten Torpgärdan 6:40 kan godtas om beslutet förenas med ett antal försiktig
hetsmått för att förebygga störningar i miljön och omgivningen. 

Allmänna hänsynsregler 

Enligt 2 kap. miljöbalken ska den som bedriver en verksamhet skaffa sig den kun
skap som behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning för att skydda 
människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Bolaget anser att de har en 
mycket god kunskap om metallåtervinning och om de miljöaspekter som är aktuella 
för verksamheten. Bolaget anger att de ständigt uppdaterar sig för att alltid jobba i 
en säker miljö. En gång årligen hålls en arbetsplatsträff då de diskuterar igenom hur 
de kan effektivisera verksamheten samt diskuterar igenom miljö- och hälsofrågor. 

Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken ska den som bedriver miljöfarlig verksamhet vidta de 
försiktighetsmått som behövs för att undvika olägenheter eller skada för människors 
hälsa eller miljön. Den verksamhet som bedrivs är i huvudsak metallåtervinning 
och likvärdig med tidigare verksamhet.   

Vid anläggningen finns hårdgjorda ytor för hantering av avfall. Det farliga avfallet 
kan förvaras nederbördsskyddat på en plats med tät ytbeläggning och/eller i tätt 
kärl. Absorberingsmedel finns tillgängligt på skyddad  

Enligt 2 kap. 6 § miljöbalken ska för verksamheten väljas en plats som är lämplig 
med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet 
för människors hälsa och miljön. 

Utdragsbestyrkande Signatur 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
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§ 24 
Verksamhet med sortering, mekanisk bearbetning och återvinning av metall har på
gått på platsen sedan 1975. Verksamheten strider inte mot gällande detaljplan och 
det markområde som tas i anspråk är sedan tidigare nyttjat för liknande verksamhet.  

Hantering av avfall och farligt avfall 

Farligt avfall måste förvaras väl åtskilda i enlighet med 21 § Avfallsförordning 
(2001:1063). Farligt avfall får inte heller blandas med andra slag av avfall eller 
andra ämnen eller material. Om olika slag av farligt avfall har blandats med var
andra eller om farligt avfall har blandats med andra slag av avfall eller med andra 
ämnen eller material måste de olika slagen av avfall separeras från varandra och 
från andra ämnen och material. Detta gäller om det behövs från miljöskyddssyn
punkt och om det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.  

Olika avfallsslag får blandas med varandra eller med andra ämnen eller material, 
om syftet med blandningen är att förbättra säkerheten vid bortskaffande eller åter
vinning eller det annars görs på ett sätt som kan godtas från miljöskyddssynpunkt. 

Brännbart avfall måste förvaras och transporteras bortskilt från annat avfall i enlig
het med 18 § Avfallsförordning (2001:1063). 

De olika farliga avfallen måste vara väl uppmärkta så att risken för sammanbland
ning minskar.  

Absorberingsmedel måste finnas tillgängligt så att eventuellt spill av t.ex. oljeavfall 
eller andra föroreningar kan samlas upp. 

Löpande journal och årlig redovisning 

Nämnden anser att verksamheten måste lämna en årlig rapport med uppgifter om 
mängder avfall och farligt avfall som mottagits och transporterats bort under före
gående år. 

I redovisningen måste det anges vart avfallet transporterats och vem som svarat för 
borttransporten. Årsrapporten måste även innehålla en förteckning över de kemiska 
produkter som hanteras inom verksamheten.  

Genom att lämna uppgifter får nämnden och verksamhetsutövaren möjlighet att föl
ja upp att verksamheten bedrivs i enlighet med beslutet. 

Nedskräpning 

Vid lastning, lossning och vid sortering av avfall kan det uppstå nedskräpning av 
omgivande områden. Detsamma gäller transportvägen till anläggningen varför 
nämnden anser att verksamhetsutövaren måste genomföra städningar utanför egna 
verksamhetsområdet.  

Utdragsbestyrkande Signatur 
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Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
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§ 24 
Buller 

Området är till största delen inhägnat med staket och verksamheten pågår normalt 
mellan 07.00 och 16.00. Nämnden bedömer att risken för störningar utomhus vid 
bostäder är liten om verksamheten bedrivs så att begränsningsvärdena inte 
överskrids. 

Upplysningar 
Verksamheten är yrkesmässig och anmälningspliktig och omfattas av krav på egen
kontroll i enlighet med Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkon
troll. 

För genomförande 

S. Nordmark AB, Box 79, 961 21 Boden  

Delgivning 

Länsstyrelsen i Norrbottens län 

Kuusakoski Sverige AB, Svedjevägen 6, 931 36 Skellefteå 


Utdragsbestyrkande Signatur 



 
 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

 

Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
2011-03-23 46 (49) 

Dnr 131-2011-427 

§ 25 	 Boden 57:12 – Yttrande över Bodens Energi AB´s ansökan 
om utökad verksamhet vid värmeverket 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden tillstyrker Boden Energi AB:s ansökan om tillstånd för 
utökad verksamhet inom värmeverkets inhägnade område på fastigheten 57:12 en
ligt miljöbalken, för att utföra följande; 

•	   Mekaniskt bearbeta högst 20 000 ton avfall per år. Avfallet utgörs av träav
fall och avfallsbränsle. (90.100 B) 

•	   Sortera högst 20 000 ton icke farligt avfall per år. Avfallet utgörs av botten
slagg från värmeverket. (90.70 B) 

•	   Mellanlagra högst 20 000 ton annat avfall än farligt avfall vid något enskilt 
tillfälle. Avfallet utgörs av bottenslagg från värmeverket. (90.30 B) 

•	   Använda avfall för anläggningsändamål där föroreningsrisken endast är 
ringa. Avfallet utgörs av betong, tegel, slaggrus och gummidäck. (90.140 C) 

Miljö- och byggnämnden tillstyrker bolagets 5 förslag till villkor. 

Beskrivning av ärendet 
Bodens Energi AB har den 2 mars 2011 till Länsstyrelsen i Norrbottens län lämnat 
in en ansökan om tillstånd för utökad verksamhet inom värmeverkets inhägnade 
område på fastigheten 57:12. Verksamheten som avses bedrivas består av mekanisk 
bearbetning, krossning, sortering och mellanlagring av träavfall och bottenslagg. 

Till ansökan har bolaget angett 5 förslag till villkor. 

1.	 Lagring av avfallsbränsle, träavfall och kreosotimpregnerade sliprar ska 
ske på hårdgjorda ytor så att lakvatten sprids ut som diffus spridning till 
omgivande terräng. 

2.	 Mekanisk bearbetning av avfallsbränsle, träavfall och kreosotimpregnera
de sliprar ska ske på hårdgjorda ytor. Ytorna ska tåla uppställning samt 
belastning av maskiner som används och material som hanteras. 

3.	 Städning ska utföras i omedelbar närhet till området en gång per år. Om 
det är nedskräpat ska en noggrann städning ske av avfall från verksamhe
ten i områden som ligger omedelbart utanför fastigheten. 

Utdragsbestyrkande Signatur 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
  
   
   

 
 

 

Miljö- och byggnämnden Protokoll 
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§ 25 
4.	  Vid uppbyggnaden av verksamhetsytorna inom området kan inerta massor 

och avfall samt fragmenterade och klippta gummidäck användas för anlägg
ningsändamål. 

5.	  Buller från verksamheten får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå 
utomhus vid bostäder än följande begränsningsvärden 

  50 dB(A) dagtid vardagar  kl 07.00-18.00 
45 dB(A) söndagar och helgdagar kl 07.00-18.00 
45 dB(A) kvällstid kl 18.00-22.00 
40 dB(A) nattetid kl 22.00-07.00 

  Nattetid ska dessutom gälla att momentanvärden får uppgå till högst 55 
dB(A) vid bostäder. 

Ansökan kommer att handläggas på länsstyrelsen som ett ändringstillstånd för vär
meverkets verksamhet.  

Länsstyrelsen har den 4 mars 2011 lämnat nämnden möjlighet att yttra sig över bo
lagets ansökan. 

Bolagets ansökan 
Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation har i beslut den 17 september 2009 lämnat 
BEAB tillstånd för fortsatt verksamhet vid värmeverket på fastigheten Boden 57:12 
i Boden. I tillståndet ingår bland annat lagring av biobränsle och träavfall samt mel
lanlagring av avfall och farligt avfall inom värmeverkets verksamhetsområde.  

Inom värmeverkets inhägnade område finns ett område som inte har tagits i anspråk 
för någon verksamhet. Området är skogsbevuxet och ligger i direkt anslutning till 
värmeverket och den plats där lagring av biobränsle och träavfall sker. 

När detaljplanen antogs 2001 (vann laga kraft 2001-11-27 del av Boden 57:11, 
Värmeverket) hade området fastighetsbeteckningen Boden 57:11 och angavs som 
del av värmeverket. Området ingår sedan den 17 juni 2005 i fastigheten Boden 
57:12 tillsammans med värmeverket. Vid miljöprövningen 2009 av värmeverkets 
verksamhet ingick inte det aktuella området och BEAB ansöker därför om att även 
få använda det nya området för sin verksamhet. 

Beskrivning av verksamheten 

För närvarande transporteras flygaska och bottenslagg från värmeverket till 
Brändkläppens och Svalgets avfallsanläggningar i Boden för hantering och mellan
lager. Vid avfallsanläggningarna sker maskinell bearbetning och sortering av askan 
och slaggen för att avskilja metaller och oförbränt material. Den totala mängden 
flygaska och bottenslagg som uppkommer vid värmeverket uppgår till 25 000 ton 
per år, vilket innebär många transporter genom Bodens tätort till avfallsanläggning
arna. 

Utdragsbestyrkande Signatur 
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§ 25 
Beskrivning av framtida verksamhet 

BEAB har för avsikt att iordningsställa det nu aktuella området för hantering och 
mellanlagring av bottenslagg och träavfall. Maskinell utsortering ska ske av botten
slagg för utsortering av metaller och oförbränt material.  

Det träavfall som för närvarande hanteras inom värmeverkets område avses kros
sas, sorteras och lagras inom det nya området.  

Ett två meter högt stängsel finns uppsatt runt värmeverket och det nya verksam
hetsområdet. För att minska insynen från vägen och omkringliggande markområde 
kommer en vall att uppföras. Vallens höjd blir minst en meter och ska byggas upp 
med inert avfall och betongslipers innan jordtäckning och plantering av buskar och 
träd utförs. 

Bottenslagg och övrigt avfall kommer att transporteras inom värmeverkets inhäg
nade område på interna vägar. Alla övriga in och uttransporter till nya området kan 
endast ske genom värmeverkets grindar. 

Den planerade ändringen av verksamheten innebär miljövinster främst genom 
minskade transporter genom tätorten av tyngre fordon. Eftersom ca 25 000 ton aska 
och bottenslagg bortforslas per år från värmeverket minskar transporterna med av
fall genom tätorten med ca 2 500 transporter per år. Även betydande minskning av 
trafiken med fordon utan last kommer att ske eftersom hämtning och transport till
baka med fordonen sker genom tätorten. 

Komplettering 8 mars 2011 
Nämnden hade ett möte med Ulf Öberg, BEAB, den 8 mars 2011 angående några 
förtydliganden i ansökan och där framkom följande. 

Flygaska 
Flygaska från ångpannan, panna 17, matats till en behållare på 100 m3 varifrån den 
lastas till en bulkbil för transport och deponering till Norge. Flygaskan från ång
pannan är en s.k. torr klass 1 aska. Askan ska fortsättningsvis omhändertas på detta 
sätt. 

Flygaska från rosterpannan, panna 14, som är en s.k.våt klass 1 aska, våtutmatas till 
en container där det sedan transporteras till Brändkläppen, ca 10 m3 per dag. 
Flygaskan mellanlagras under tak på Brändkläppen innan bortforsling till Norge.  

Bolaget avser att ev. i framtiden antingen bygga ett större lager vid panna 14 eller 
bygga ett nytt lager som är nederbörds- och vindskyddad på dagens befintliga 
markområde, för mellanlagring av flygaskan från rosterpannan innan det transporte
ras till Norge. 

Utdragsbestyrkande Signatur 
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§ 25 
Bottenslagg/bottenaska 
Bottenslagg från ångpanna och rosterpanna går genom ett vattenbad och ramlar ner 
i ett utrymme innan det transporteras på lastbil till Brändkläppen där materialet sik
tas och avmetalliseras i magnetsepareringen och används för anläggningsändamål. 

Bolaget avser att sortera bottenslaggen och använda det till anläggningsändamål på 
det utökade området vid värmeverket. 

Skäl för beslut 
Miljö- och byggnämnden anser att det är positivt att antalet transporterna genom 
tätorten minskas främst på grund av utsläpp till luft och buller. 

Därigenom minskar även belastningen genom hela centrum vilket medför minskad 
bränsleförbrukning, mindre utsläpp i tätorten och mindre buller. 

Allmänt sett är det i regel alltid eftersträvansvärt om åtgärder som hantering, mel
lanlagring och bortforsling sker så nära källan som möjligt. Antalet omlastningar 
kan därigenom minskas och hållas nere samtidigt som bolaget uppnår infrastruktu
ella vinster med minskade transporter och onödiga delmoment vid omhändertag
ningen av restmaterial och avfall. 

Detta ger samtidigt en större och därmed bättre möjlighet för bolaget i deras arbete 
för en helhetssyn av sitt arbete. 

Delgivning 

Länsstyrelsen i Norrbottens län, 971 86 Luleå 

Utdragsbestyrkande Signatur 
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