
 
 

  
 

 
 

  

 
 

 

    
 

     
  

 
 

     
   

 
 

 

  

  
  

    

    
 

    
  

 

Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
2011-06-14 1 (41) 

Plats och tid KS-salen kl. 13.15 – 16.05 

Beslutande Lars Nilsson (s), Bo Hultin (m), Birgitta Rensfeldt (s) § 38 - 41 
Helena Nordvall (m), Lars-Olof Nygård (s), Anders Granström (ns) 
Staffan Hansson (v), Mats Nordström(mp), Lars Karlsson )fp) 
Inger Billenman (s) § 42 - 51 

Ersättare Inger Billenman (s) § 38 - 41, Knut Larsson (m) 
Hans Nilsson (m), Margith H Dyrander (s) 
Ida Ask (mp), Kjell Larsson (kd) 

Övriga Lars Andersson, Inger Nilsson, Holger Hansson-Palo, 
Linus Pettersson, Anders Pettersson 

Utses att justera Lars-Olof Nygård 

Justeringens plats och tid Miljö- och byggnämndens kansli 2011-06-22  

Underskrifter Sekreterare 
Inger Nilsson 

§§ 38 - 51 

Ordförande 
Lars Nilsson

 Justerare 
Lars-Olof Nygård 

BEVIS 

Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

Organ Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum 2011-06-14 

Anslagsdatum 2011-06-23 Anslaget tas ned 2011-07-14 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Miljö- och byggnämndens kansli 

Underskrift 
Inger Nilsson 
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Bo Hultin informerar om vattendirektiven i Bodens kommun. Sverige är indelat i 
6 vattendistrikt, och Norr- och Västerbotten i 13 st. s.k. vattenråd. Bodens kommun 
hör till Bottenvikens vattendistrikt. 

Bo Hultin är delegat för Norr- och Västerbotten tillsammans med Birgitta Karlsson  
från Överkalix. Sammanlagt finns det 15 vattendelegater i Sverige. 

Den samordnande rollen i Bodens kommun har kommunekolog Katarina  
Wennman. Hon kommer att bjudas in till höstens första miljö- och bygg samman
träde. 

Utdragsbestyrkande Signatur 



 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

_____________  
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Sammanträdesdatum Sid 
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§ 38 Meddelanden och delgivningar  

Beslut 
Meddelandena och delgivningarna läggs till handlingarna.  

Beskrivning av ärendet 
1. 	 Boden 56:8 – Dnr 21-2011-441, Anteckningar efter uppföljande inspektion  på

Nordpoolen den 19 april 2011/ÅSRÖ 
2. 	 Rasmyran 1:43 – MBN 2011-140, Bygganmälan eldstad/rökkanal/GÖHE 
3. 	 Heden 3:282 – L 0303709, Länsstyrelsen avvisar Nybergs överklagan av 

MBN:s beviljade bygglov för tillbyggnad av pjäshall 
4. 	Vibbyn 3:21 – L 0317/10 – Protokoll över byggsamråd/THER 
5. 	Sävast 5:52 – MBN-028 – Protokoll över byggsamråd/THER 
6. 	 Vittjärv 4:57 – MBN-043 – Protokoll över byggsamråd/GÖHE 
7. 	 Heden 2:72 – MBN 2011-027 – Protokoll över byggsamråd/GÖHE 
8. 	 Heden 3:44 – MBN 2011-067 – Protokoll över byggsamråd/THER 
9. 	 Dnr MBN 2011-024, 054 - Misstanke om ev överträdelse av strandskyddslag- 
      stiftningen på bysamfällighetsmark (S) i Övre Bredåker översänt till Åklagar- 

kammaren/ANPE 
10. Svartbyn 1:61 – Länsstyrelsen begär översändelse av handlingar för prövad  

strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus 
11. Unbyn 1:22 – MBN 2011-098 – Bekräftelse av rivningsanmälan/THER 

Utdragsbestyrkande Signatur 
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§ 39 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 



 
 

 
 

 
 

 

  

 

 

____________  
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§ 40 SBK-rapport 

Beslut 
Rapporten läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat en rapport för maj 2011. 

Utdragsbestyrkande Signatur 
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§ 41 Boden 57:12, Värmeverket: Detaljplan  

Beslut 
Miljö- och byggnämnden antar detaljplanen. 

Bilagor: 

Plankarta 

Planbeskrivning 

Genomförandebeskrivning 

Särskilt utlåtande 


Sammanfattning 

Planförslaget har upprättats på uppdrag av kommunen och skickats ut på samråd/ 
remiss under tiden 2011-05-25 – 06-10. 

Kommunen har handlagt detaljplanen enligt ”enkelt planförfarande” enligt plan- 
och bygglagen. 

Länsstyrelsen har inkommit med sitt samrådsyttrande 2010-06-10. 
Skrivelser har inkommit från Fortifikationsverket och Trafikverket. 

Beskrivning av ärendet 

Detaljplanen har upprättats för att göra det möjligt att, genom fastighetsreglering, 
lägga till mark från Boden 57:11 till tomten för värmeverket, Boden 57:12. 

Området som läggs till Värmeverkstomten får samma användning som den övriga 
värmeverkstomten, ”teknisk anläggning”. 

SÄRSKILT UTLÅTANDE 

Länsstyrelsen har inkommit med sitt samrådsyttrande, bil A, påpekar att Länssty
relsens miljöprövningsdelegation har den 12 april 2011 (dnr 551-762-11)lämnat 
Bodens Energi AB tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken att vid värmeverket på fastig
heten 57:12 hantera och mellanlagra avfall samt godkänt tillhörande MKB. 

Länsstyrelsen föreslår att texten under Behovsbedömning – Nu gällande tillstånd
kompletteras med uppgifter utifrån det nya tillståndet, så att det i planhandlingarna 
även framgår vilka verksamheter det nya tillståndet omfattar. 

Utdragsbestyrkande Signatur 
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§ 41 

När de gäller de tre militärförråd som finns på den utökade delen av värmeverks
området (tidigare Boden 57:11) anser Länsstyrelsen att det är positivt att förråden 
kommer att nyttjas. Militärförråden utgör en del i Bodens militära landskap och 
Länsstyrelsen anser det därför önskvärt att förrådslängorna förses med varsam
hetsbestämmelser som syftar till att tillvarata deras enkla, militära prägel. 

Länsstyrelsen anser även att de högvuxna tallarna kring byggnaderna i möjligaste 
mån bör sparas. 

Länsstyrelsen har i övrigt inga synpunkter på det redovisade planförslaget. 

Prövningsgrunderna i 12 kap 1 § PBL. 

Länsstyrelsen har inte några invändningar mot planförslaget som skulle kunna leda 
till att beslutet att anta detaljplanen behöver prövas enligt bestämmelserna i12 kap. 
1 § plan- och bygglagen. 

Samråd har skett med Länsstyrelsens enheter för kulturmiljö och miljöskydd. 

Kommentar:	 Planbeskrivningen anger datum för det utökade tillståndet, 2011
04-12. Innehållet återges inte i planbeskrivningen. Denna finns 
hos Länsstyrelsen, kommunens miljöavdelning och hos Bodens 
Energi. 

Inga varsamhetsbestämmelser införs på de tre förråden, eftersom 
vissa ändringar av förråden kan komma att ske för att kunna nyttja 
dessa fullt. Bygglov krävs för ändringar av fasaderna. Förråden 
har inte enskilt utpekats som bevarandevärda. Inget trädfällnings
förbud föreslås inom området med de tre förråden. 

Trafikverket har inkommit med en skrivelse och anser att den befintliga cykel
vägen som går från Ågärdan längs väg 97 ned till cirkulationsplatsen och passerar 
området bör redovisas i detaljplanen. Vidare anser Trafikverket att det är positivt 
med skyddszonerna mot 97:an och dels naturområdet dels att planen ger ett ytterli
gare skydd för träd, träd får inte fällas, skyddsplantering 

Kommentar:	 Grundkartan har kompletterats med gc-vägen. 

Fortifikationsverket har inkommit med en skrivelse och meddelar att fastighets
ägaren på Boden 57:12 tar skälig del av vägunderhållet på in- och utfartsvägar.  

Kommentar:	 Bodens energi tar redan idag del av vägunderhållet på in- och 
utfartsvägar som berör Boden 57:12. 

Utdragsbestyrkande Signatur 
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§ 41 

Boden som ovan 
Samhällsbyggnadskontoret 

Lars Andersson 
samhällsbyggnadschef 

Delgivning 

Länsstyrelsen 
Samhällsbyggnadskontoret 

Utdragsbestyrkande Signatur 
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§ 42 Vindbruk i Bodens kommun 

Beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Redovisning av samhällsbyggnadskontoret 2011-05 upprättade förslag till Vind
bruk i Bodens kommun, tematiskt tillägg till översiktsplan . 

Förslaget är ute på remiss under tiden 2011-05-23 – 07-04. 

Utdragsbestyrkande Signatur 
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§ 43 	 Erikslund 2:2 – Yttrande över Miljö & Teknik i Kangos AB´s 
ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken för anläggning av
seende mottagning, mellanlagring, förbehandling och sor
tering av avfall 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden tillstyrker Miljö & Teknik i Kangos AB, Kirunavägen 49, 
984 31 Pajala, organisationsnummer 556547-9606 ansökan om tillstånd enligt Mil
jöbalken att på fastigheten Erikslund 2:2 i Boden få bedriva avfallsverksamhet en
ligt bilagan till Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd; 1998:899 
och nedan. 

AVFALL 

Mellanlagring 
Anläggning för mellanlagring av pappers- och förpackningsavfall högst 10 000 ton 
vid något enskilt tillfälle. Kod 90.30 punkt 1 

Förbehandling, sortering och bearbetning 
Anläggning för behandling och sortering av pappers- och förpackningsavfall högst 
50 000 ton per år. Kod 90.70 och 90.100. 

Nedan lämnar nämnden förslag till villkor som bör kunna förenas vid ett ev. 
tillstånd. 

1. Om inte annat följer av nedan ska bolaget utforma anläggningen och bedriva   
     verksamheten i huvudsaklig överensstämmelse med vad bolaget angivit i ansö-  
     kan eller i övrigt åtagit sig i ärendet bl a vid senare kontakter med bolaget 

Mellanlagring av avfallet/restprodukterna 

2. Mellanlagring av avfallet får inte överstiga följande mängder vid något tillfälle 
- Högsta mellanlagrade avfallsmängden vid något enskilt tillfälle får inte översti- 

ga 10 000 ton 

Hantering av avfallet/restprodukterna 

3. Lagring av löst material (som papper och plast) samt mekanisk bearbetning av  
     materialet som krossning och balning skall ske inomhus för att förhindra vind- 

avdrift och flykt etc. 

Utdragsbestyrkande Signatur 
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§ 43 
4. 	Mellanlagring och behandling materialet ska ske på hårdgjorda täta ytor så att  
     ev. förorenat lakvatten kan samlas upp för behandling av eller bortforsling. 

5. 	Ev. uppkommet lakvatten som lämnar verksamheten måste uppfylla de krav som
     Bodens kommun kan komma att ställa för mottagandet. 

6. 	Bolaget ska journalföra allt avfall som tas emot vid anläggningen avseende  
     mängd och materialslag samt dokumentera hur avfallet har behandlats och slut- 
     ligen omhändertagits. 

7. 	Rengöring av fordon, maskiner och utrustning ska ske på ett sådant sätt att sprid- 
ning av föroreningar förhindras. 

8. 	Bolaget ska informera Räddningstjänsten i Bodens kommun med avseende på  
     brandskyddet enligt de riktlinjer som Räddningstjänsten kan komma att ställa. 

9. 	Bolaget ska förvara kemikalier som uppkommer i verksamheten på ett sådant  
     sätt att spridning till omgivningen inte sker. Förvaringen ska ske på tätt underlag  
     så att eventuellt spill kan samlas upp.  

Buller 

10. Den ekvivalenta ljudnivån från verksamheten får som riktvärde utomhus vid  
      närmaste bostadshus inte överstiga 

     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 

     Momentana ljud nattetid får inte överstiga 55 dB (A). 

Med riktvärde avses ett värde som, om det överskrids mer än tillfälligt, ska föranle
da att verksamhetsutövaren vidtar åtgärder för att förhindra att överskridandet upp
repas. 

Med gränsvärde/begränsningsvärde avses ett värde som inte får överskridas. 

Beskrivning av ansökan 
Miljö & Teknik i Kangos AB har till länsstyrelsen lämnat in en ansökan om att på 
fastigheten Erikslund 2:2 på Moråsenområdet i Bodens kommun få bedriva verk
samhet med mottagning, förbehandling, sortering och mekanisk behandling av av
fall. 

Utdragsbestyrkande Signatur 
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§ 43 
I första hand rör det sig om olika sorters förpacknings-, tidnings- och pappersavfall. 

Mängden som bolaget avser att hantera på anläggningen beräknas bli 25 000 ton 
per år. 

Avfallet som tas in till anläggningen kommer från hela länet och är ett avfall där det 
föreligger ett producentansvar och som människorna, olika företag och brukare har 
lämnat in på bl a s k återvinningsstationer, återvinningscentraler eller anläggningar. 

Miljö & Teknik i Kangos AB kör och samlar in sedan detta avfall och hanterar det
ta på olika sätt genom mottagning, sortering, mekanisk bearbetning som krossning, 
finfördelning, pressning och balning för vidare transport till olika materialmottagare 
i landet. 

Skäl för beslutet 
Plats och lokalisering 
Fastigheten Erikslund 2:2 – Moråsenområdet där anläggningen är ligger strax norr 
om Bodensågen och utanför Bodens centralort i ett område som på ena sidan grän
sar till järnvägspåret Kiruna – Boden/Moråsvägen och på den andra sidan till Mor
åsleden, väg 356. 

Området är ca 2 ha stort (140 x 140 m2) och nås genom den gemensamma Boden
sågeninfarten från Moråsleden och har en direkt avlastningsväg mot järnvägsspåret 
och Moråsvägen. 

Fastigheten Erikslund 2:2 är planlagd och ingår i detaljplan, Dp 25-P06/162. Områ
det är betecknat med J, Industri. Laga kraft vunnet 2006-08-15. 

Tidigare verksamhet 
Verksamheten med hantering av olika förpacknings- och pappersavfall startade på 
området under 2005. Miljö & Teknik i Kangos AB övertog verksamheten under 
2008 från den föregående ägaren och samtidigt slöt bolaget ett avtal om anlägg
ningsarrende med fastighetsägaren Bodensågen AB, 556062-2341. 

I och med att Miljö & Teknik i Kangos AB övertog verksamheten 2008 gjorde de 
en anmälan enligt 32 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd om ny verksamhetsutövare till nämnden. Miljö- och byggnämnden be
kräftade övertagandet, 2008-03-14, med att den nya verksamhetsutövaren Miljö & 
Teknik i Kangos AB erhöll beslut om detta med et föreläggande om 9 försiktig
hetsmått för en fortsättning av verksamheten. 

Inhägnad. Även om området både enligt gällande detaljplan och särskild avgräns
ning är skilt från övrig verksamhet är det helt nödvändigt att området inhägnas som 
får bilda både en avgränsning mot omgivningen och för bolaget en gräns där de har 
det fulla ansvaret.  

Utdragsbestyrkande Signatur 
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§ 43 
Inhägnaden bör också vara sådan att den i möjligaste mån är ett hinder för material
transport med vind o dyl ut från området mot omgivningen. För detta måste bolaget 
iaktta särskild uppmärksamhet. 

Tillsyn av verksamheten – senaste inspektionen 2010-10-08 och 2011-05-26   
Miljö- och byggnämnden har sedan 2005 bedrivit tillsyn av denna verksamhet med 
hantering av förpacknings- och pappersavfall. 

Senaste tillsyn gjordes av nämnden, 2010-10-08 och 2011-05-26, varvid konstate
rades en verksamhet som bestod av hopsamling, pressning, balning, ihopsamling av 
olika förpackningar och materialslag som papper och tidningar, kartonger, plast, 
metaller och glas. 

Verksamheten med sin sortering och balning av papper, kartonger och plast bedrevs 
maskinellt inomhus i en större industrihall. 

Lagringen av det färdigbalade materialet skedde utomhus mot fasader o dyl, Det 
sorterade glaset förvarades däremot i särskilda betongfack. 

Efter sortering och balning lastades avfallet och kördes antingen med lastbil eller 
med tåg direkt till olika mottagare för vidare materialåtervinning som Luleå, Piteå, 
Gotland och Hyltebruk. 

Bolaget förde fram vid dessa tillsynsbesök att inför framtiden behövs ett tillstånd 
som ger dem rätt att få hantera större mängder avfall för vidare återvinning. Dvs en 
utökning från dagens mängd på högst 10 000 ton avfall per år till uppskattningsvis 
50 000 ton årligen. 

Nämnden anser att ur miljösynpunkt är det bättre ju mer avfall som kan material
återvinnas varför bolagets senare bedömning om en högre årlig hanteringsmängd 
bör kunna beaktas. 

Nämnden anser att det viktigaste ur miljösynpunkt i stället bör vara hur mycket ma
terial som får förvaras vid varje enskilt tillfälle varför nämnden i denna del anser att 
10 000 ton inte får överstigas. Detta inkluderar såväl summan av den icke hanterade 
mängden som den färdighanterade mängden. 

För att uppnå en god journalföring av de olika avfallsmängderna måste bolaget ha 
en välfungerande våganläggning. 

Tillsynen avslutades med påpekanden från nämndens sida med krav på åtgärder för 
att undanröja de noterade bristerna i verksamheten och ett allmänt städningsföre
läggande av hela området minst 2 gånger per år, sk kampanjstädningar, från allt fritt 
liggande plast- och pappersmaterial och att detta sker lämpligtvis på hösten innan 
vintern kommer och på våren när snön har smält undan och marken är torr.  

Utdragsbestyrkande Signatur 
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§ 43 
Utöver detta måste bolaget genomföra ordentliga sk veckostädning av hela områ
det. Bolaget bör därför för detta ha tillgång en väl fungerande sopmaskin. 

Nämnden bedömer att trots vissa brister i hanteringen bör tillstånd enligt bolagets 
ansökan kunna lämnas varför dessa påpekanden/förelägganden inte bör vara ett 
hinder för bolaget att få hantera större mängder av avfall inom området. 

Hantering av det mottagna och balade avfallsmaterialet 

Lagring av löst material (som papper och plast) samt mekanisk bearbetning av ma
terialet som krossning och balning skall ske inomhus för att förhindra vindavdrift 
och flykt etc. 

Ytor där hantering och lagring av materialet sker måste vara hårdgjorda och täta för 
att förhindra att ev förorenat lakvatten kan samlas upp för vidare behandling eller 
bortforsling. 

Lakvattnet skall vid behov kunna ledas till den kommunala avloppsvatten- eller 
dagvattennätet skall detta uppfylla de krav som Bodens kommun kan komma att 
ställa för mottagandet. 

Journalföring av allt material som kommer till anläggningen och lämnar anlägg
ningen skall ske avseende mängd och materialslag med dokumentation om ev be
handling och slutligt omhändertagande. 

Information till kommunens Räddningstjänst skall ske enligt de riktlinjer som de 
kan komma att ställa på verksamheten av brandbenäget material och kemikalier. 

Rengöring av fordon, maskiner och utrustning skall ske på sådant sätt att spridning 
av föroreningar förhindras. 

Kemikalier skall hanteras, förvaras och lagras i täta behållare och under tak för att 
skyddas från nederbörd samtidigt som ev spill lätt skall kunna tas upp för att för
hindra spridning. En aktuell journalföring av kemikalier skall finnas på anläggning
en. 

Total avfallsmängd som får lagras inom området vid något enskilt tillfälle får be
gränsas och inte överstiga 10 000 ton. 

Lokalisering och verksamhetens miljöpåverkan 
En bedömning av verksamhetens lokalisering och miljöpåverkan har gjorts tidigare 
bl a i samband med nämndens beslut för anläggningen dat. 2005-12-10 och 2008
03-14. 

Utdragsbestyrkande Signatur 
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§ 43 
Miljö & Teknik i Kangos AB’s ansökan om tillstånd för större mängder avfall som 
kommer att hanteras på området bedömer nämnden bör inte medföra någon föränd
ring av verksamheten varför ingen ny bedömning av verksamheten beträffande lo
kalisering och miljöpåverkan. 

Nämndens förslag till försiktighetsmått som lämnades senast 2008-03-14 bedöms 
tillräckliga för att förebygga att verksamheten medför skador eller olägenheter ock
så fortsättningsvis. 

Företagets uppfyllande av hänsynsreglerna 
Miljö & Teknik i Kangos AB har under de senaste åren bedrivit verksamheten vid 
aktuell anläggning varför de får anses ha tillräcklig kunskap. Verksamhetens inne
håll förändras bara i och med Miljö & Teknik i Kangos AB söker om tillstånd för 
större mängder att hantera varför lokaliseringsprincipen, försiktighetsprincipen 
samt principen om bästa möjliga teknik får anses vara uppfyllda. 

Då anläggningen bidrar till att uppfylla kraven på en effektiv användning av resur
ser som möjliggör återvinning av material bedöms hushållningsprincipen som upp
fylld. 

Delges 

Miljö & Teknik i Kangos AB, Kirunavägen 49, 984 31 Pajala 

Länsstyrelsen i Norrbottens län, 971 86 Luleå 

Utdragsbestyrkande Signatur 



 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
2011-06-14 16 (41) 

§ 44 	 Harads 1:89, Harads Camping. Beslut om fast årlig avgift för 
livsmedelskontroll för år 2011. 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att placera Harads Camping, organisationsnum
mer 600815-8963, Herrgårdsvägen 29, 960 24 Harads, i riskklass 3.  

Nämnden beslutar vidare att den årliga kontrolltiden för 2011 ska vara 4 timmar. 
Timavgiften är för närvarande 825 kronor, vilket medför att avgiften för 2011 blir 
3300 kronor. 

Beslutet är meddelat med stöd av 4 och 6 §§ förordning (2006:1166) om avgifter 
för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter samt miljö- och 
byggnämndens taxa för offentlig kontroll av livsmedel i Bodens kommun, (fast
ställd av kommunfullmäktige 2009-12-21, § 151). 

Beslutet kan överklagas, se bilaga. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt livsmedelslagstiftningen är miljö- och byggnämnden skyldig att ta ut avgifter 
för sin verksamhet på livsmedelsområdet. Grunden för fastställandet av den avgift 
som en livsmedelsanläggning ger upphov till är den potentiella risk som verksam
heten i livsmedelsanläggningen utgör. Detta kräver att nämnden riskklassificerar de 
anläggningar som den bedriver kontroll över. För denna klassificering använder sig 
nämnden av Livsmedelsverkets vägledning beträffande riskklassificering av livs
medelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter (2007-11-27) samt den taxa 
som kommunfullmäktige beslutat. 

Bakgrund 
Harads Camping, organisationsnummer 600815-8963, har sedan 2006 bedrivit en 
restaurangverksamhet vid sidan av campingplatsen med uthyrning av stugor och 
husvagns- och tältplatser. Restaurangen godkändes 2008-06-13 för beredning och 
servering av maträtter med vissa förbehåll för att säkerställa livsmedelssäkerheten. 
Verksamheten riskklassades 2007-05-14 till riskklass 3 med 8 timmar årlig kon
trolltid. 

Den 4 mars 2011 brann anläggningen Harads Camping ner.  

Miljö- och byggnämnden har blivit kontaktad av Harads Camping som framfört att 
dess verksamhet för 2011 kommer att begränsas till en mobil anläggning som ska 
ställas upp som en service för campinggästerna. Den mathantering som planeras är 
av typen stor grillmeny samt smörgåsar, och den kommer att bedrivas under tiden 1 
juni till 31 augusti 2011. 

Utdragsbestyrkande Signatur 
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Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
2011-06-14 17 (41) 

§ 44 
Skäl för beslut 
Klassificeringen av en livsmedelsanläggning baseras på riskfaktorer som är värda 
ett visst antal riskpoäng. Tabellen nedan visar miljö- och byggnämndens bedöm
ning av verksamheten på Harads camping 2011. 

Riskfaktor Bedömning Riskpoäng 
1. Typ av verksamhet och livs
medel 

Hög risk 55 

2. Produktionens storlek Mycket liten 15 
3. Konsumentgrupper Nej 0 
Sammanlagt antal riskpoäng 70 

Med hänvisning till ovanstående uppgifter föreslås Harads camping att tilldelas 70 
riskpoäng. Detta placerar Harads camping i riskklass 3 vilket innebär 8 timmar i år
lig kontrolltid. Miljö- och byggnämnden bedömer att kontrolltiden ska halveras till 
4 timmar för 2011 eftersom verksamheten inte ska bedrivas under hela året.  

Då timavgiften för 2011 är 825 kr, enligt kommunfullmäktiges beslut 2010-12-20, 
§ 116, innebär det en kontrollavgift för er verksamhet på 3300 kronor. 

Kommunicering 
Ärendet har skickats till Harads camping för att verksamhetsutövaren ska få yttra 
sig över förslaget, men något yttrande har inte kommit in. 

Delgivning 

Harads Camping, Herrgårdsvägen 29, 960 24 Harads 

Utdragsbestyrkande Signatur 
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Sammanträdesdatum Sid 
2011-06-14 18 (41) 

§ 45 	 Redovisning av vidtagna åtgärder efter revision av lokal 
livsmedelskontroll 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att redovisa de åtgärder som vidtagits efter Läns
styrelsens revision av livsmedelskontrollen 2010-04-27, då avvikelser framkommit. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden är den lokala kontrollmyndigheten inom livsmedelsområ
det i Bodens kommun. Lokala kontrollmyndigheter blir med jämna mellanrum 
granskade av de regionala kontrollmyndigheterna, som i sin tur rapporterar till den 
centrala myndigheten i Sverige, Livsmedelsverket, samt till de centrala myndighe
terna i Europa, FVO. 

Revision 2010-04-27 
Den 27 april 2010 utförde Länsstyrelsen en revision av livsmedelskontrollen i Bo
den. Vid revisionen uppmärksammades allvarliga avvikelser på följande punkter: 

• Personella resurser 

• Utrustning/utrymmen 


Följande punkter gav upphov till avvikelser: 


• Kompetens 

• Finansiering 

• Dokumenterade rutiner 

• Verksamhetsplan 

• Uppföljning av offentlig kontroll 

Miljö- och byggnämnden beslutade 2010-09-14 om en plan för att åtgärda avvikel
serna. 

Uppföljning av åtgärdsplanen 
Länsstyrelsen har begärt att vidtagna åtgärder ska redovisas senast den 31 juli 2011. 

Uppföljningen redovisas i bilagan. 

Utdragsbestyrkande Signatur 
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Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
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§ 45 
Bilaga: Uppföljning av åtgärdsplan för avvikelser vid revision av lokal livsmedels
kontroll. 

Delgivning 

Länsstyrelsen 

Utdragsbestyrkande Signatur 



 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
2011-06-14 20 (41) 

§ 46 	 Bredåker 8:8 – Föreläggande med försiktighetsmått för in
rättande av anläggning för utvinning av ytjordvärme 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden förelägger med stöd av 26 kap. 9 § Miljöbalken 
(1998:808) och 27 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälso
skydd samt med hänvisning till 2 kapitlet 1, 2, 3, 4 och 6 §§ miljöbalken om följan
de försiktighetsmått för värmepumpsanläggningen på fastigheten Bredåker 8:8. 

1.	  Anläggningen skall utföras enligt inlämnad anmälan med dess komplettering 
(ändrad situationsplan med ändrad placering av köldbärarslangarna) samt 
enligt fabrikantens anvisningar. Om någon av uppgifterna ändras måste det
ta anmälas till miljö- och byggnämnden. 

2.	  Anläggningens ledningar skall förläggas så att vatten- och avloppsledningar 
för fastigheten och andra ledningar inte riskeras att ta skada eller frysa samt 
att inte skada uppkommer på angränsande fastigheter.  

3.	  Köldbärarslangarna skall placeras i ett ytterligare skyddande hölje, i den del 
som ligger inom den föreslagna primära skyddszonen för vattentäkten.  

4.	  Anläggningen skall skötas enligt fabrikantens anvisningar och så att olägen
heter för miljö och hälsa inte uppkommer 

5.	  Slangkarta skall upprättas vid installation så att eventuella framtida gräv
ningar kan utföras utan att anläggningen skadas. 

6.	  Om läckage eller annat uppstår på anläggningen ska fastighetsägaren vidta 
åtgärder så att felet avhjälps och eventuell sanering utförs. Vid läckage och 
sanering ska miljö- och byggnämnden kontaktas. 

7.	  Miljö- och byggnämnden ska meddelas när anläggningen tas ur bruk. Köld
medium och köldbärare ska tas om hand enligt gällande lagstiftning.  

8.	  Vid ägarbyte ska den nye fastighetsägaren informeras om innehållet i detta 
beslut. 

9.	  För innehavare av värmepumpsanläggning gäller kommunens information 
om värmepumpsanläggningar som utnyttjar grund-, ytvatten eller berg/mark 
som värmekälla, bilaga 1 och bilaga 2, vilka sökande har tagit del av i sam
band med ansökan.  

Utdragsbestyrkande Signatur 
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Sammanträdesdatum Sid 
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§ 46 
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 789 kr och 
motsvarar 1 timmes handläggningstid. Faktura skickas separat. 

Överklagan 
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Norrbottens län, se bilaga. 

Beskrivning av ärendet 

Anmälan, 2011-04-26 
Sven-Olav Nilsson, Morotsvägen 24, 961 47 Boden har enligt 17 § Förordning 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd anmält att han avser att in
stallera anläggning för utvinning av ytjordvärme från fastigheten Bredåker 8:8. 

Värmepumpen är av fabrikatet Nibe och innehåller 2,2 kg köldmedium av typ R 
407 C. Värmepumpen förväntas ge effekten 11,2 kW. För anläggningen kommer en 
slanglängd på 1000 meter att läggas. Kollektorslangen innehåller 300 liter köldbä
rarvätska, etanol. 

Anläggningens placering blir inom den egna fastigheten Bredåker 8:6 och 8:8.  

Turtolas Rör & VVS, Övre Svartlå 37, 961 98 Boden, tel. 070-396 78 22  är entre
prenör. 

Fastigheten ligger inte inom detaljplanelagt område. 

Kompletteringar och yttranden 

Vid samtal med Tekniska Förvaltningen, VA-avdelningschef Ove Andersson, 
2011-04-27 framkom att markområdet som är tänkta att nyttjas för värmepumpens 
köldbärarslangar på fastigheterna Bredåker 8:6 och 8:8 ligger inom skyddszonen 
för N Bredåker vattentäkt. 

VA-avdelningschef Andersson redovisade att nya förslag på skyddsområden och 
skyddsföreskrifter tagits fram för 12 vattentäkter i 11 byar i kommunen, bl.a. vat
tentäkten i N Bredåker. I det nya förslaget för N Bredåker vattentäkt kommer den 
primära skyddszonen att korsa genom fastigheten Bredåker 8:8 och stora delar av 
köldbärarslangarna hamnar då inom den primära skyddszonen. 

Sven-Olav Nilsson informerades 2011-04-28 om Tekniska förvaltningens förslag 
till nytt skyddsområde och att placering av köldbärarslangarna inom den föreslagna 
primära skyddszonen inte kan godtas av nämnden.  

Utdragsbestyrkande Signatur 
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§ 46 
Nilsson fick kopior av kartmaterial som tagits fram på det nya förslaget till skydds
område som berör fastigheten Bredåker 8:8. 

Nilsson lämnade 2011-05-02 in en komplettering till anmälan med kartskiss. En ny 
placering av köldbärarslangarna utanför den föreslagna primära skyddszonen redo
visades, se bilaga situationsplan. 

VA-avdelningschef Andersson har 2011-05-20 getts möjlighet att lämna synpunkter 
på Nilssons komplettering med förslag till ny placering av köldbärarslangarna. An
dersson har inget att erinra mot det nya förslaget. 

Skäl för beslut 
Fastigheten ligger inte inom något detaljplanelagt område. En kommunal vattentäkt 
finns inom 50-70 meters avstånd från bostadshuset på fastigheten Bredåker 8:8. 

Vattentäkten utgörs av en bergborrad brunn som betjänar ca 200 hushåll med 600 
personer i Norra och Södra Bredåker med dricksvatten.  

Dricksvattentäkten ligger minst 70 meter från det markområde som avses bli se
kundär skyddszon. Köldbärarslangarna kommer till största delen att ligga inom den 
sekundära skyddszonen. Värmepumpen kommer att placeras i bostadshuset, som 
ligger inom den primära skyddszonen.  

För att skydda det markområde som ligger inom det föreslagna primära skyddsom
rådet, mellan bostadshuset och den sekundära skyddszonen, måste köldbärarslang
arna ligga i ett ytterligare skyddande hölje.  

Nämnden anser att det med dessa ytterligare skyddsåtgärder inte finns några hinder 
ur miljösynpunkt mot installationen av anläggning för ytjordvärme. Anläggningen 
kan därför tillåtas enligt anmälan med komplettering samt de av nämnden beslutade 
försiktighetsmåtten. 

Information 
Fastighetsägaren/verksamhetsutövaren måste informera entreprenör och installatör 
om beslutet. 

Detta beslut gäller i fem år men förfaller om arbetet med anläggningen inte påbör
jats inom två år. 

Bilaga 

Information om värmepumpsanläggningar som utnyttjar grund-, ytvatten eller 

berg/mark som värmekälla, bilaga 1 och bilaga 2.  

Situationsplan (ändrad placering av köldbärarslangarna)  


Utdragsbestyrkande Signatur 
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§ 46 
Hur man överklagar hos Länsstyrelsen 

För verkställighet 

Sven-Olav Nilsson, Morotsvägen 24, 961 47 Boden 

Delgivning 

Tekniska förvaltningen i Bodens kommun 

Utdragsbestyrkande Signatur 
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Sammanträdesdatum Sid 
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§ 47 	 Svartbjörsbyn 2:59 och 11:77 – Föreläggande om provtag
ning av lakvatten från Svalgets Återvinning AB´s verksam
het 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden förelägger Svalget Återvinning AB, Box 79, 961 21 Bo
den, org.nr. 556790-7653, med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) och 27 § 
förordning (1998:899)om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt med hänvis
ning till 9 kap. miljöbalken och 2 kap. 3 § miljöbalken om följande åtgärder: 

Flödesmätning 

Flödesmätning av lakvatten ska genomföras minst en gång per helgfri arbetsdag 
(måndag – fredag) under tidsperioden april – november. Nämnden kan godta att 
mätningen sker över ett triangulärt överfall, s.k. Thomsonöverfall. 

Provtagning 
Provtagning av lakvatten från reningsanläggningarna ska genomföras årligen under 
tidsperioden april-november. Provtagningen ska ge ett så representativt prov som 
möjligt med avseende på material som hanteras på ytan och väderförhållande. 
Prover ska tas ut som stickprover vid följande fyra tillfällen: 

1. april – snösmältningsperioden 
2. månadsskiftet maj/juni – våren 
3. månadsskiftet augusti/september – sommaren 
4. månadsskiftet oktober/november – hösten 

Väderförhållanden ska observeras och dokumenteras löpande veckan före vatten
provtagning. 

Analys 
Vattenproverna ska analyseras med avseende på följande parametrar: 

Suspenderande ämnen Arsenik Alifater C5-C12* Bensen* 
pH Kadmium Alifater C12-C35* Toluen* 
Klorider Krom Aromater >C8-C10 Etylbensen* 

Koppar Aromater>C10-C16 Xylen
 
Nickel PAH (cancerogena) 

Bly PAH (övriga) 

Zink 


Utdragsbestyrkande Signatur 
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§ 47 
Prover som tas ut under snösmältningsperioden (april) ska analyseras på följande 
parametrar: 

pH 	 Arsenik PAH (cancerogena) 
Konduktivitet 	 Kadmium PAH (övriga) 

Krom 
Koppar 
Nickel 
Bly 
Zink 

Dokumentation och redovisning 
Resultaten från flödesmätningar, provtagningar och analyser med kommentarer 
skall lämnas till miljö- och byggnämnden i samband med den årliga miljörapporten. 

Material och massor som hanteras inom verksamheten ska dokumenteras löpande. 

Snösmältningsperiodens infallande ska observeras och dokumenteras löpande under 
april – maj. 

Detta beslut med omfattningen av lakvattenundersökningarna gäller under hela 
prövotiden, d.v.s. till och med den 31 december 2015. 

Överklagan 
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Norrbottens Län. 

Beskrivning av ärendet 
Svalget Återvinning AB (bolaget) inkom 2011-02-10 till nämnden med ett förslag 
på utformning av provtagningen av lakvatten från verksamheten. 

Ett samråd hölls 2011-02-14 med representanter från Samhällsbyggnadskontoret, 
BDX, Svalget Återvinning AB och Sweco AB. Vid samrådet diskuterades förslaget 
på provtagning av lakvatten, samt nödvändiga kompletteringar och ändringar. 

Bolaget har 2011-03-14 inkommit med ett reviderat förslag på hur provtagningen 
av lakvatten från verksamheten kan utformas. 

Yttranden 
I en kommunicering dat. 2011-04-29 har bolaget getts möjlighet att inkomma med 
synpunkter på tjänsteskrivelsen dat. 2011-04-18. Inga synpunkter har inkommit 
från bolaget. 

Utdragsbestyrkande Signatur 
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§ 47 
Bolagets förslag 2011-03-14, utredning och provtagning av lakvatten 

Bakgrund 
I beslut 2010-09-30 erhöll Svalget Återvinning AB tillstånd enligt miljöbalken för 
verksamhet med avfall, betong och asfalt på fastigheten Svartbjörsbyn 2:59 och 
Svartbjörsbyn 11:77 i Bodens kommun. Tillståndet innehåller följande utrednings
krav avseende lakvatten från verksamheten: 

U1. Bolaget ska under en prövotid utreda vilka typer och mängder av föroreningar 
som släpps ut från reningsanläggningarna till recipienten samt bedöma påverkan 
på recipienten. Utredningen ska genomföras genom provtagning och analys av vat
ten som släpps ut från reningsanläggningarna till recipienten. Proverna ska vara 
samlingsprover över en bestämd tid och åtminstone utföras under vår, sommar och 
höst. 

Vidare framgår i tillståndet att bolaget ska samråda med tillsynsmyndigheten om 
hur provtagningen ska utformas med avseende på typ av föroreningar, uppsam
lingstider för varje prov, om provtagningen ska vara flödesstyrd eller tidsstyrd, det 
totala antalet prov samt tidpunkt för provtagning. Senast den 31 december 2015 
ska resultatet av utredningen redovisas till tillståndsmyndigheten. 

Samråd med tillsynsmyndigheten hölls 2011-02-14 där det framkom att Svalget 
Återvinning AB ska inkomma med förslag på upplägg av utredningen för att uppfyl
la kravet meddelat i tillståndet. Vidare bestämdes att utredningen ska genomföras 
under 2011 och innehålla: 

-	 Bestämning av flödet ut från reningsanläggningen 
-	 Bestämning av snösmältningsperioden, okulär bestämning. 
-	 Provtagning och analys av utgående vatten från reningsanläggningen under vår,     

sommar och höst. 
-	 Väderförhållanden före respektive provtagningstillfälle. 
-	 Verksamhetsbeskrivning, vilka typer av material som har hanterats över året. 
-	 Beskrivning av de olika typer av vatten som förekommer i verksamheten 

Utredningen ska följas upp årligen 2012, 2013, 2014 och 2015. 

Bestämning av flöde 
Triangulärt överfall (sk Thomsonöverfall) möjliggör att på ett enkelt och driftsäkert 
sätt mäta vattenflöden. Vattnet får strömma över ett triangulärt överfall (figur 1) 
med känd öppningsvinkel. Genom att mäta överfallshöjden (h) kan sedan flödet be
räknas teoretiskt. Metoden är bl.a. mycket lämplig för att mäta flöden i förorenat 
vatten, exempelvis vatten i sedimentationsbassänger. 

Utdragsbestyrkande Signatur 
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§ 47 

Figur 1. Triangulärt överfall för flödesmät
ning. 

 För att bestämma flödet och dess variation över tiden kommer flödesmätning att 
ske varannan vecka under den tid på året då flöde förekommer, vilket bör vara un
gefär perioden april-november. Flödesmätning påbörjas då snösmältningen startar 
(april) och pågår fram till dess att vattnet åter fryser på hösten/vintern (november).  

Bestämning av snösmältningsperiod 
Snösmältningsperioden bestäms okulärt genom att observera och protokollföra när 
snösmältningen startar på våren och när all snö har smält bort på området. 

Provtagning av lakvatten 

Provuttag 
För att kontrollera utsläppsmängder under en tidsperiod är samlingsprov lämpliga 
att ta, under förutsättning att det som ska analyseras inte förändras i väntan på 
analys. För metallanalyser och klorider kan prover konserveras alternativt frysas 
utan att halterna förändras över tid. Det är då möjligt att spara delprover och ana
lysera dessa som ett samlingsprov vid ett senare tillfälle. 

Vad gäller organiska föroreningar rekommenderas att dessa analyseras inom 48 h 
eftersom vissa av dem är flyktiga och de kan även brytas ner vid en längre tids för
varing, dvs halterna riskerar att förändras med tiden. Även suspenderat material 
bör analyseras inom 48 h efter provtagningstillfället. 

Utdragsbestyrkande Signatur 
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§ 47 
För metaller och klorider kan alltså analys utföras på samlingsprover, men för or
ganiska föroreningar och suspenderat material måste analys ske på stickprover för 
att få ett tillförlitligt resultat. 

För att jämföra mot riktvärden på samma sätt för de olika parametrarna kommer 
alla analyser att ske på stickprover. 

Prover kommer att tas ut vid fyra tillfällen: 

1. under snösmältningen (april) 

2. vår (månadsskifte maj/juni) 

3. sommar (månadsskifte augusti/september) 

4. höst (månadsskifte oktober/november) 

Exakt datum för provtagning planeras in så att provtagning ger ett så representa
tivt som möjligt m.a.p. material som hanteras på ytan och väderförhållande. 

Väderförhållandena som rått under veckan före provtagning utförs observeras och 
dokumenteras. 

Typ av föroreningar 
Vattenprover från provtagning under vår, sommar och höst analyseras med avse
ende på: 

Suspenderande ämnen Arsenik Alifater C5-C12* Bensen 
pH Kadmium Alifater C12-C35* Toluen* 
Klorider Krom Aromater >C8-C10 Etylbensen* 

Koppar Aromater>C10-C16 Xylen
 
Nickel PAH (cancerogena) 

Bly PAH (övriga)
 
Zink 


Detta är de föroreningar som länsstyrelsen har meddelat riktvärden för i tillstånds
beslutet för verksamheten. 

Snösmältning medför en utspädning av lakvattnet, varför provtaget lakvatten under 
snösmältningsperioden inte anses som representativt för verksamheten. Vad gäller 
prover tagna under snösmältningen är avsikten att analysera med avseende på pH, 
konduktivitet, metaller och PAH, detta för att få en uppfattning om föroreningsin
nehållet i lakvattnet trots utspädningseffekten.  

Utdragsbestyrkande Signatur 
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§ 47 
Verksamhetsbeskrivning 
De material och massor som hanteras vid Svalget under året dokumenteras. Doku
mentationen innehåller information så som avfallskod, mängd/ volym, yta för mel
lanlagring och behandling, hanteringsförfarande, behandlingsmetod etc. 

Sammanställning - provtagning Svalget 
Typ av mätning/ provtag
ning 

Frekvens Metod 

Flödesmätning Varannan vecka april- no
vember 

Sk. Thomsonöverfall 

Snösmältningsperiods in
fallande 

Löpande april-maj Observeras och dokumen
teras 

Vattenprovtagning 1. Snösmältningsperiod 
(april) 

Stickprov och analys 

2. Vår (månadsskifte 
maj/juni) 

3. Sommar (månadsskifte 
augusti/september) 

4. Höst (månadsskifte ok
tober/november) 

Väderförhållande Löpande, veckan före vat
tenprovtagning 

Observeras och dokumen
teras 

Verksamhet Löpande Material och massor som 
hanteras dokumenteras 

Vattenhantering 
De olika typer av vatten som uppkommer i och med verksamheten vid Svalget är 
lakvatten, dagvatten och processvatten. 

Utdragsbestyrkande Signatur 
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§ 47 
Lakvatten 
När vatten infiltrerar genom ett avfall eller en förorenad massa så lakas en del av 
föroreningsinnehållet ut från det fasta materialet till vattnet, varvid s.k. lakvatten 
bildas. Lakvatten uppkommer alltså i och med att vatten kommer i kontakt med av
fall eller förorenade massor. 

Vid anläggningen kommer lakvatten att uppkomma till följd av verksamheter där 
avfall mellanlagras, bearbetas och behandlas samt vid tillverkning av asfalt, be
tong och krossning. 

Allt lakvatten kommer att samlas upp och renas innan utsläpp till recipient sker. 

Dagvatten 
Dagvatten uppkommer på hårdgjorda ytor där inget avfall hanteras (ex. vägar, 
parkering, verksamhetsytor som ej används) i samband med nederbörd och snö
smältning. Dagvatten har således inte varit i kontakt med något avfall eller förore
nad massa och anses därför som opåverkat. 

Dagvatten från en verksamhetsyta som för tillfället inte används samlas dock upp 
och avleds till reningsanläggningen som den verksamhetsytan är ansluten mot. Så
dant dagvatten kommer, trots att det är opåverkat, att renas innan utsläpp till reci
pient. Detta är en säkerhetsåtgärd för att inte riskera att en verksamhetsyta an
vänds utan att uppsamlingssystemet för lakvatten är påkopplat. 

Processvatten 
Processvatten uppkommer vid behandling av massor förorenade med annat än olja 
som kan komma att behandlas via sk. jordtvätt. Jordtvätt kommer att utföras med 
en mobil anläggning och driften kommer att ske kampanjvis under en relativt be
gränsad period. Jordtvättanläggningar har inbyggda reningsanläggningar i vilken 
bl.a. tvättvätskan (processvattnet) renas kontinuerligt och återförs till processen. 

Principen för jordtvätt är att avskilja och koncentrera föroreningarna till en mind
re volym. Föroreningar i jord är i huvudsak bundna till de finkorniga jordpartik
larna. Genom att ”tvätta” jordmassan avskiljs finfraktionerna ur en förorenad 
jordmassa och även det mesta av föroreningarna. Normalt används vatten som 
tvättvätska. Tvättsystemet är slutet och tvättvätskan återcirkuleras. En del av för
oreningarna frigörs till tvättvätskan (processvattnet) som därför måste tas om hand 
(renas) efter avslutad behandling.  

Tvättvätskan (processvattnet) fungerar som transportör av lösgjorda föroreningar. 
Tvättvätskan renas i en inbyggd vattenreningsanläggning på den mobila jordtvätts
anläggningen. 
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§ 47 
Föroreningar i tvättvätskan fastläggs i och med reningen i ett filter. Filterkakan ut
gör således den huvudsakliga restprodukten. Tvättvätskan (processvattnet), som re
nas kontinuerligt, återanvänds i processen. 

De grövre partiklarna rengörs och kan återföras som renade massor. Avskiljt 
finkornigt material är ofta kraftigt förorenat och måste genomgå vidare omhänder
tagande, beroende på typ och koncentration av olika föroreningar. Normalt kan ca 
75-80% av massorna återanvändas. 

Skäl för beslut 

Enligt gällande tillstånd, lämnat av Länsstyrelsen 2010-09-30, skall bo
laget genomföra följande 
Utredningsvillkor - U1. Bolaget ska under prövotiden genomföra vissa utredning
ar. Bolaget ska utreda vilka typer och mängder av föroreningar som släpps ut från 
reningsanläggningarna till recipienten samt bedöma påverkan på recipienten. Ut
redningen ska utföras genom provtagning och analys av vatten som släpps ut från 
reningsanläggningarna till recipienten samt bedöma påverkan på recipienten. Pro
verna ska vara samlingsprover över en bestämd tid och provtagningen ska åtmin
stone utföras under vår, sommar och höst. Bolaget ska samråda med tillsynsmyn
digheten om hur provtagningen närmare ska utformas t.ex. med avseende på typen 
av föroreningar, uppsamlingstiden för varje prov, om provtagningen ska vara flö
desstyrd eller tidsstyrd, det totala antalet prov samt tidpunkten för provtagning. Re
sultatet av utredningen med förslag på slutliga villkor för utsläpp till vatten ska re
dovisas till tillståndsmyndigheten senast den 31 december 2015. 

Provisorisk föreskrift - P1. Till dess tillståndsmyndigheten beslutat om slutliga 
villkor ska följande provisoriska föreskrifter gälla: 

a) Dagvatten och lakvatten från verksamhetsytorna och processvatten från behand
lingen av avfall ska samlas upp. 

b) Det uppsamlade vattnet ska i första hand återföras till behandlingsprocessen. 
Vatten som inte återförs till behandlingsprocessen och som uppsamlats ska genom
gå rening i befintliga reningsanläggningar innan utsläpp till recipienten. Vatten som 
inte kan renas på plats ska föras till annat godkänt omhändertagande. 

c) Vid utsläpp av vatten från reningsanläggningen gäller nedanstående riktvärden 
för vattnets innehåll av föroreningar: 

Suspenderande ämnen 10 mg/l 

Arsenik 30 μg/l 

Kadmium  6 μg/l 

Krom 60 μg/l 
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§ 47 
Koppar 50 μg/l 

Nickel 50 μg/l 

Bly 50 μg/l 

Zink 50 μg/l 

pH 6-10 

Alifater C5-C12* 3 mg/l 

Alifater C12-C35* 5 mg/l 

Aromater >C8-C10* 3 mg/l 

Aromater >C10-C16* 1 mg/l 

PAH, cancerogent 0,5 μg/l 

PAH, övriga 100 μg/l 

Bensen* 1 mg/l 

Toluen* 1 mg/l 

Etylbensen* 1 mg/l 

Xylen* 1 mg/l 

Klorider Analyser under prövotiden 


Villkoret ska under månaderna mars till och med november kontrolleras genom ett 
flödesstyrt samlingsprov under en månad. Under månaderna december till och med 
februari ska villkoret kontrolleras som ett flödesstyrt samlingsprov under ett kvar
tal. Ett medelvärde för varje provtagningsperiod (månad respektive kvartal) ska be
räknas och redovisas till tillsynsmyndigheten. 

Bedömning 

Tillståndsmyndigheten har valt att skjuta upp frågan om vilka slutliga villkor som 
ska gälla för utsläpp och omhändertagande av lakvatten på fastigheterna Svart- 
björsbyn 2:59 och 11:77. Senast den 31 december 2015 ska bolaget redovisa en ut
redning med förslag på slutliga villkor för utsläpp tillvatten. 

Bolaget har vid kontakter med nämnden under februari månad 2011 fört fram det 
omöjliga att genomföra flödesmätningar vintertid (december – mars) när terrängen 
och vattnet är fruset. I stället har bolaget lämnat förslag att lakvattenflödet avläses 
varannan vecka under perioden april – november. 

Bolaget anser att prover av lakvattnet skall ske fyra gånger under perioden april – 
november med provtagning månadsskiftena maj/juni, augusti/september och okto
ber/november samt under april månad. Varje prov analyseras enligt tillståndet med 
undantag för aprilprovet som analyseras endast med avseende på pH, konduktivitet, 
metallinnehåll och PAH. 

Miljö- och byggnämnden delar bolagets uppfattning att vintertid då markerna är 
frusna går det inte att göra kontinuerliga flödesmätningar av lakvattnet och inte hel
ler göra några provtagningar. 
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§ 47 
Dock anser nämnden att bolagets förslag till stickvisa flödesmätningar endast var
annan vecka inte är tillräckliga för att ge en bild av utgående lakvattenflöden från 
utjämningsmagasinet. Risken är uppenbar att man helt missar veckovisa regnperio
der och störtregn vilket ger ett missvisande resultat. Nämnden anser att bolagets 
förslag till stickvisa flödesmätningar kan godtas dock med den skillnaden att dessa 
skall ske minst en gång per helgfri arbetsdag (måndag – fredag) under perioden 
april – november månad. Mätningar varje dag utesluter delvis de variationer och 
fluktuationer som långvarig torka eller regn annars kan komma att påverka både 
mängden lakvatten och dess sammansättning och innehåll. 

Under snösmältningsperioden kommer ett begränsat antal föroreningar att analyse
ras. Nämnden bedömer att en uppfattning om föroreningsinnehållet i lakvattnet kan 
fås om pH, konduktivitet, metaller och PAH analyseras vid snösmältning.  

För verkställighet 

Svalget Återvinning AB, Box 79, 961 21 Boden 

Delges 

Länsstyrelsen i Norrbottens län 

Bilaga: Hur man överklagar. 

Utdragsbestyrkande Signatur 
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§ 48 	 Boden 56:36 - Yttrande över planerad vattenverksamhet en
ligt Miljöbalken i Bodträsket, Bodens kommun 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att lämna följande yttrande över den anmälda och 
planerade vattenverksamheten i Bodträsket till Länsstyrelsen. 

Yttrande 

Sammanfattning 
Miljö- och byggnämnden anser sammanfattningsvis att den anmälda vattenverk
samheten kan godtas under förutsättning att nedan redovisade synpunkter beaktas. 

Synpunkter 

Anläggande av ett strandbad omfattar flera ämnesområden. Länsstyrelsen efterfrå
gar synpunkter i delen som berör vattenverksamhet, men för att få en helhetssyn på 
hela ärendet bedöms här flera aspekter såsom vattenkvalitet, algblomningsproble
matik, verksamhets- ansvar, strandskydd mm. Dessa beskrivs under kursiverade 
underrubriker nedan. 

Samhällsbyggnadskontoret lämnade i okt 2010 följande yttrande till Svalget Åter
vinning AB som markägare: 

”Mark- och exploateringsavdelningen ställer sig positiva till att upplåta det aktuella 
området för ett strandbad under förutsättning att följande förutsättningar uppfylls: 

Innan Svalget Återvinning AB påbörjar iordningställandet av strandbadet ska an
svarsfrågan för framtida drift, underhåll och eventuella andra åtaganden, som att ex 
uppfylla bestämmelserna för strandbad; badvattenprofil, provtagning, undersök
ningar och information till allmänheten etc, för anläggningen, klarläggas genom 
upprättande av avtal och erforderliga beslut. 

Eftersom Bodens kommun äger marken där strandbadet ska anläggas måste avtalet 
reglera både rätten att nyttja kommunens mark och vem som ansvarar för verksam
heten på badplatsen efter att den är färdigställd.” 

Miljö och naturvård 

Bodträsket ingår i sjösystemet Bodensjöarna vilka har, under en lång följd av år, 
haft en algblomningsproblematik. Undersökningar som utförts i Bodensjöarna, i 
första hand Svartbyträsket, har visat att botten på vissa ställen är fast medan den på 
andra ställen är mycket lös utan tydlig gräns mellan vattenfas och sediment. 

Utdragsbestyrkande Signatur 
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§ 48 
Sedimenten har även visat ett stort innehåll av bl a fosfor som riskerar att avgå till 
vattnet under vissa förhållanden. Fosfor är ett av de ämnen som inte bör tillföras 
Bodträsket. Det är därför av stort värde att utreda om sedimenten är lösa eller fasta i 
just detta område. Schaktningsarbetet kan innebära en risk för ett fosfortillskott till 
sjön och bör därför i möjligaste mån undvikas. Därför förordar Miljö- och bygg
nämnden att Svalget Återvinning AB låter undersöka möjligheten och konsekven
serna av att lägga geotextilen direkt på botten utan schaktning. 

Om schaktning måste utföras anser Miljö- och byggnämnden att all schaktning i 
vatten så långt det är möjligt ska utföras under vintern. Under vinterhalvåret är den 
biologiska aktiviteten låg vilket minimerar påverkan på organismsamhällen från 
eventuell grumling.  

I komplettering av anmälan anger Svalget Återvinning AB att ”tillfälliga upplag av 
schaktmassor inte förläggs inom strandområdet”. Miljö- och byggnämnden förordar 
att schaktmassorna borttransporteras utan några tillfälliga upplag. Om upplag måste 
användas ska dessa vara placerade så att massorna inte avvattnas mot sjön via de 
diken som finns i närområdet. 

I strandkanten av aktuellt område finns stenar och stenblock. Ska även strandrem
san schaktas ur? Detta framgår inte av inlämnade handlingar. 

Miljö- och byggnämnden påpekar vidare att Bodensjöarna tillförs älvsvatten under 
sommarhalvåret, vilket medför att vattenytan i Bodträsket höjs och sänks med en 
amplitud på 50-55 cm. Detta bör beaktas för både vattendjupet vid strandbadet och 
för erosionsrisken. 

Badvattenkvalitet 

Ett strandbad som ligger så nära Bodens centralort i allmänhet och campingen i 
synnerhet kan förutspås uppmuntra många till bad, så många att badplatsen kan 
komma att registreras som EU-bad.  

EU-bad omfattas av bestämmelser i badvattenförordningen (2008:218). Krav 
ställs bl a på provtagning och bedömning av badvattnets kvalitet, identifiera och 
bedöma förekomst av cyanobakterier, alger och avfall som kan påverka badvattnet, 
upprättande av badvattenprofil, information till allmänheten, etc. 

Den som driver eller har för avsikt att driva ett strandbad, är enligt miljöbalken 
verksamhetsutövare. Det är verksamhetsutövaren som ansvarar för badvattnets kva
litet. Det är verksamhetsutövaren som ska skaffa sig den kunskap som behövs med 
hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda männi
skors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.  
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§ 48 
Det innebär att kunskap om badvattnets kvalitet införskaffas i god tid, genom ex
empelvis provtagningar av badvattnet under minst en säsong innan badet öppnas. 

Saknas verksamhetsutövare faller ansvaret på markägaren eller den som arrenderar 
marken där badplatsen är belägen. 

Detaljplan och strandskydd 

Åtgärderna är av den karaktären och omfattning att bedömningen är att strand
skyddsdispens enl. 7 kap 15 § miljöbalken (1998:808) fordras. Samtidigt görs be
dömningen att åtgärderna kan medges med hänvisning till 7 kap 16 § 1st miljöbal
ken (1998:808). 

Anläggandet av ett strandbad strider mot gällande detaljplan, såtillvida att planen 
anger området som naturmark. Dock anser nämnden att åtgärden bör kunna tillåtas 
eftersom den är i planens syfte som i huvudsak är friluftsområde, och ses som en 
mindre avvikelse som kan godtas. 

Man bör också fundera på hur ett framtida behov av parkeringsplatser i anslutning 
till strandbadet ska lösas. 

Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsen har i remiss med dnr 535-7782-10 berett Miljö- och byggnämnden i 
Bodens kommun tillfälle att yttra sig senast den 3 juni 2011 över anmälan om vat
tenverksamhet på fastigheten Boden 56:36, Bodens kommun.  

Miljö- och byggnämnden har begärt och beviljats anstånd med yttrandet till och 
med den  
27 juni 2011. 

Svalget Återvinning AB lämnade hösten 2010 in en anmälan till Länsstyrelsen i 
Norrbotten om vattenverksamhet avseende grävning och fyllning i Bodträsket, Bo
dens kommun, i enlighet med 11 kap miljöbalken. 

Svalget Återvinning AB avser att iordningställa ett strandbad i anslutning till Bo
dens campings utökade område. Verksamheten innebär att man schaktar och fyller 
ut ett vattenområde med en bottenyta som understiger 3000 m2 vilket innebär att 
verksamheten är anmälningspliktig enligt 11 kap 9 § miljöbalken (1998:808) och 
19§ förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet. Dessutom avser man som ett 
tillägg i anmälan att anlägga en stenpir i den östra delen av badplatsområdet. Piren 
planeras med en längd av ca 40 m. Pirens totala bottenarea beräknas till maximalt 
200 m2. Piren kommer att utgöra en avgränsning av badplatsområdet österut och 
bildar samtidigt ett extra erosionskydd i form av en vågbrytare vid nordostlig eller 
ostlig vind. 
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§ 48 

Delgivning 

Länsstyrelsen 

Utdragsbestyrkande Signatur 
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§ 49 	 Svar på Försvarsmaktens kommentarer till remissyttrande, 
Boden Södra skjutfält. 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att lämna yttrande enligt bilaga. 

Delgivning 

Länsstyrelsen 

Kommunstyrelsen 


Utdragsbestyrkande Signatur 
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§ 50 	 Kv. Cedern 17; Ombyggnad av befintligt affärshus och ny
byggnad av köpkvarter samt bostäder 

Beslut 
Bygglov beviljas 

Beskrivning av ärendet 
Wiksténs Fastigheter ansöker om bygglov för ombyggnad av bef affärshus och nybyggnad 
av köpkvarter samt bostäder i 4 våningar på Kv. Cedern 17 i Bodens kommun. 

BAKGRUND/BEDÖMNING 
För fastigheten gäller detaljplan laga kraft vunnen 2004-12-01 med tillägg 2010-12-20 

Planbestämmelse B, C, e1 6000m2 = bostäder dock ej i bottenplan, centrum, e1 största 
bruttoarea. 

Ansökan följer gällande detaljplan. 

Ansökan om bygglov har granskats enligt 8 kap plan- och bygglagen, PBL, med avseende 
på placering, yttre utformning och användning. 

UPPLYSNINGAR 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom 
fem år från dagen för beslutet om lov.  

Byggsamråd skall genomföras och kontrollplan skall upprättas. Byggnadsarbetena får inte 
påbörjas innan byggsamråd genomförts och kontrollplan beslutats.  

Enligt 1b och 14§§ lagen om byggfelsförsäkring krävs byggfelsförsäkring för nybyggnaden 
av bostadshuset. Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän bevis om försäkringen visats 
upp för miljö- och byggnämnden.  

Redovisning upprättad av sakkunnig för markförhållanden, grundläggning och grundkon
struktion skall inlämnas till nämnden innan byggsamrådet genomförs.  

Nämnden har inte haft möjlighet att bedöma tillgängligheten (enl.3 kap. BBR 2008) till el
ler inom köpkvarteret då det ritningsmaterial som hittills lämnats för granskning inte med
ger en sådan granskning fullt ut. 

Nämnden kommer i samband med byggsamråden att kräva in kompletterande handlingar 
exv. konstruktionsritningar och branddokumentation. 

Redovisning av installationernas utformning för att uppnå en god luftkvalitet i bostaden 
skall inlämnas till nämnden innan byggsamrådet genomförs. 

Utdragsbestyrkande Signatur 
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§ 50 
Enligt Boverkets byggregler, BBR 6:251 skall ventilationssystemet utformas för ett lägsta 
uteluftflöde motsvarande 0,35 l/s per m2 golvarea. 

Redovisning att byggnadens förväntade specifika energianvändning och genomsnittliga 
värmegenomgångskoefficient följer kraven i BBR avsnitt 9 skall inlämnas till miljö- och 
byggnämnden. 

Byggnadens läge i form av koordinater skall redovisas till nämnden. 

För genomförande 

Wiksténs Fastigheter 

Delgivning 

Bygginspektören  

Utdragsbestyrkande Signatur 
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§ 51 Miljöstipendiet 

Beslut 
Nämnden delegerar beslutet om stipendiet till beredningen. 

Utdragsbestyrkande Signatur 
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