
 
 

  
 

 
 

  

 

    
 

 
     

   

     
   

 
 

 

  

  
  

    

    
 

    
  

 

Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
2009-02-10 1 (10) 

Plats och tid Nämndsalen kl. 08.30 – 15:20, lunch 12.00-13.00 

Beslutande Knut Larsson (m), Helena Nordvall (m), Bo Engström (v), 
Göran Hedberg (ns) ordförande, Lars Karlsson (fp),v ordförande 
Mats Nordström (mp), Lars Nilsson (s), Birgitta Rensfeldt (s), Inger 
Stenmark (s) 

Ersättare Pirkko-Liisa Martinkauppi (v), Anders Granström (ns),  
Lena Nilsson (s), Kjell Larsson (kd) 

Övriga Lars Andersson, Holger Hansson-Palo och Britten Vikberg 

Utses att justera 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter Sekreterare 

Birgitta Rensfeldt  

Miljö- och byggnämndens kansli 2009-02-17 

Britten Vikberg 
§§ 1 -6 

Ordförande 
Göran Hedberg

 Justerare 
Birgitta Rensfeldt 

BEVIS 

Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

Organ Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum 2009-02-10 

Anslagsdatum 2009-02-17 Anslaget tas ned 2009-03-11 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Miljö- och byggnämndens kansli 

Underskrift 
Britten Vikberg 
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Förmiddagspass 

Under förmiddagen informerade Göran H och Lars K om strandskydd. 


Lars A informerade om ekonomin. 


Det beslutades om extra sammanträde tisdag den 25 augusti ang skyddsområde 

för vattentäkt på Kusön 


Beslutsexpediering Signatur 
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§ 1 Meddelanden och delgivningar  

Beslut 
Meddelandena och delgivningarna läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
1 Svartbjörsbyn 8:4 – L 0094/08 - Överklagan av beslut om bygglov för nybygg- 

nad av tvåbostadshus översänt till Länsstyrelsen 
2 Oxeln 1 – L 0277/08 – Protokoll över byggsamråd för ändring av hotell/KJHU 
3 A 0025/08 – Länsstyrelsens tillsyn över byggnadsväsendet – redovisning enligt  
      kravet på återrapportering  i regleringsbrevet för år 2008. 
4 Svartbjörsbyn 18:1 – Dnr -329-2008-489 – Anteckningar från inspektion av  

hundpensionat/HOHA 
5 Sävast 10:85 – L 0295/08 – Bygganmälan – eldstad/rökkanal/ANPE 
6 Björkelund 6:3 – A 0030/08 – Anmälan om ovårdad tomt och besvaring av  

frågor i anslutning till ärendet/ANPE 
7 Sävast 23:107 – L 0298/08 – Bygganmälan – eldstad/rökkanal/ANPE 
8 Kastanjen 18 – A 0026/08 – Begäran om yttrande ang ej färdigställd fasad- 

renovering på fastigheten/KJHU 
9 Bodsvedjan 3:23 – L 0004/09 – Bygganmälan – eldstad/ANPE 
10 Råbäcken 3:2 – L 0208/08 – Överklagan av beslut om förhandsbesked för ny- 

byggnad av enbostadshus översänt till Länsstyrelsen 
11 Mockträsk 2:24/2:14 – L 0254/08 Överklagan av beslut om förhandsbesked för  

nybyggnad av enbostadshus översänt till Länsstyrelsen 
12 Djupsjö 3:93 – A 0022/06 – Yttrande till Luleå tingsrätt över avstyckning från  

fastigheten 
13 Mockträsk 2:24, 2:14 – L 0254/08 – Delbeslut från länsstyrelsen att givet för- 
      handsbesked inte skall gälla förrän frågan om prövning av avgjorts 
14 Dnr 30-2007-489 – Sammanställning av länsprojekt ”Hundhållning i Norrbotten

 2007” 
15 Svalan 1- L 0089/07 Yttrande till kammarrätten ang tillämpning av plan- och  

bygglagen 
16 Tjädern 1 – Dnr 2006-829-427 – Länsstyrelsens beslut 2009-01-21 ang tillsynen  

av fastigheten 
17 Råbäcken 4:67 – L 0015/09 – Bygganmälan – eldstad/rökkanal/KJHU 
18 Fagernäs 9:29 – Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd på överklagat  

ärende ang störande växtlighet 

Beslutsexpediering Signatur 
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§ 2 Verksamhetsberättelse 2008 

Beslut 
Verksamhetsberättelsen godkänns och översänds till ekonomikontoret. 

Beskrivning av ärendet 
En verksamhetsberättelse har upprättats för 2008. 

Redovisningen omfattar beskrivning av verksamheten och det ekonomiska utfallet, 

bilaga. 


För genomförande 

Ekonomikontoret  

Beslutsexpediering Signatur 
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§ 3 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 

Djurskydd tom 2008-12-31 

Övriga yttranden och tillstånd 

Bygglov 

Kontrollplaner 

Bostadsanpassning 


Se bifogade listor. 

Dnr 717-2008-009 – MBN:s deltagande i Ungdomens nykterhetsförbunds Informa
tionskalender för läsåren 2009/10, 2010/11 och 2011/12/HOHA 

Svartbjörsbyn 2:59, 4:36 och 2:53 – Dnr 698-2008-427 – Nordmark Miljö AB, fö
reläggande om försiktighetsmått i samband med nyttjande av slaggrus, mesa, fluff 
och däckklipp/HOHA 

Beslutsexpediering Signatur 
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§ 4 SBK-rapport 

Beslut 
Rapporten läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat en rapport för december 2008 och januari 
2009. 

Beslutsexpediering Signatur 
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§ 5 	 Svartbjörsbyn 2:59 – Yttrande över Nordmark Miljö AB´s 
utvärdering av reningsanläggning samt förslag till ut
släppsvillkor 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden tillstyrker Nordmark Miljö AB’s förslag till villkor 6 i 
bolagets tillståndsbeslut enligt miljöbalken från den 25 juni 2002 enligt nedan. 

1.	  Befintlig dimensionering av utjämningsdammen skall gälla men att dammen 
kompletteras mot bräddning enligt bolagets förslag samt 

2.	  Följande riktvärden (mg per liter) avseende villkor 6 för lakvattnet från re
ningsanläggningen. Riktvärdet skall räknas som årsmedelvärde, baserat på 
minst 2 mätningar fördelat över året.   

Parameter Riktvärde, mg/l 
Tot extraherbara aromatiska ämnen -
Suspenderade ämnen   -
Bly 0,1 
Nickel 0,1 
Koppar 0,05 
Krom 0,4 
Zink 0,4 
Kadmium 0,005 
Arsenik 0,3 
pH 6,5-10 
Bensen 1 
Toluen 1 
Etylbensen 0,7 
Xylen 1 
Alifater >C5-C12 1 
Alifater >C12-C35 1 
Aromater >C8-C10 0,2 
Aromater >C10-C16 0,2 

Förslag till riktvärden enligt villkor 6. 

Med riktvärde menas ett värde som, om det överskrids, medför skyldighet för verk
samhetsutövaren att vidta åtgärder så att värdet kan innehållas. 

Beskrivning av ärendet 
Utvärdering av reningsanläggning för lakvatten samt förslag till fastställande av 
riktvärden, Svalgets anläggning, Boden 

Beslutsexpediering Signatur 
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§ 5 

Bakgrund 

Enligt Nordmark Miljö AB’s tillstånd enligt Miljöbalken för anläggningen på 
Svartbjörsbyn 2:59 på Svalget daterat 2002-06-25, villkor 6 skall bolaget till läns
styrelsen lämna en utvärdering av effekter och erfarenhet från reningsanläggningen 
för lakvatten under en tvåårsperiod och vid behov föreslå förbättringsåtgärder och 
förslag till utsläppsvillkor. 

Bakgrund och dimensionering av utjämningsdamm 

I tekniska beskrivningen i tillståndsansökan för Svalget framgår att ”Det kalla kli
matet medför att vissa behandlingssteg inte kan nyttjas under vintertid, vilket med
för att lakvattnet bör lagras under den kalla tiden för att behandlas under sommar 
och höst.” Beräkningarna som ligger till grund för dessa antaganden har visat sig 
felaktiga. Teknik finns för att rena lakvatten även under vintertid och anläggningen 
har konstruerats så att vatten även vintertid kan renas. 

Reningsanläggningen består av oljeavskiljare med efterföljande polering via torvfil
ter och barkfilter. Före reningsanläggningen har ett utjämningsmagasin anlagts så 
att toppbelastningar klaras. Dimensionerande praxis för utjämningsmagasin av detta 
slag är vanligtvis ett 10-årsregn regn med varaktigheten 10 minuter. Toppflöden 
från regn med återkomsttider större än 10 år bräddar alltså förbi dammen till ett sä
kerhetsdike. Det bakomliggande resonemanget är att större delen av de föroreningar 
som finns på en yta följer med den första genomsköljningen orsakat av nederbör
den. Utifrån dessa förutsättningar har anläggningen dimensionerats och funktionen 
har under driftåret 2007 och 2008 fungerat bra. Anläggningen har även kontrolle
rats med avseende på vårflödet via snösmältning och beräkningar visar att dessa 
toppflöden är lägre än dimensionerande toppflöden från regn enligt ovan. 

Utvärdering av utjämningsdamm 

Provtagning har skett dels i barkdammen och dels i de föregående reningsstegen i 
torvfilterbrunnen och även i oljeavskiljaren. Inga förhöjda värden av metaller eller 
spår av olja har noterats i proven. Därmed får anses att rutinerna för anläggningen 
fungerar som avsett. Någon bräddning har inte skett från utjämningsdammen. Ris
ken för bräddning bedöms som låg. Risken för bräddning har bedömts genom oku
lär kontroll som skett vid höga flöden under vår och höst. 

Trots dessa höga flöden har dammen inte bräddatt utan klarat de mängder ytvatten 
som genererats vid anläggningen i Svalget. 

Beslutsexpediering Signatur 
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§ 5 

Provtagningsresultat 

Resultatet av genomomförda provtagning av lakvattnet påvisar inga förhöjda vär
den av metaller eller påvisar förekomst av olja. Mängden suspenderade ämnen vari
erar över tiden och överskrider det tidigare mätvärdet vid två provtillfällen. Analys
resultatet av pH-värdet visar på en mindre variation klart inom intervallet för tidiga
re riktvärde. 

Förslag till villkor 

Bolaget föreslår följande riktvärden avseende villkor 6. 

Parameter Riktvärde, mg/l 
Tot extraherbara aromatiska ämnen -
Suspenderade ämnen   -
Bly 0,1 
Nickel 0,1 
Koppar 0,05 
Krom 0,4 
Zink 0,4 
Kadmium 0,005 
Arsenik 0,3 
pH 6,5-10 
Bensen 1 
Toluen 1 
Etylbensen 0,7 
Xylen 1 
Alifater >C5-C12 1 
Alifater >C12-C35 1 
Aromater >C8-C10 0,2 
Aromater >C10-C16 0,2 

Förslag till riktvärden enligt villkor 6. 

Med riktvärde menas ett värde som, om det överskrids, medför skyldighet för verk
samhetsutövaren att vidta åtgärder så att värdet kan innehållas. 

Delgivning 

Länsstyrelsen i Norrbottens län 

Kännedom 

Nordmark Miljö AB, Brännkläppsvägen 2, 961 42 Boden 

Beslutsexpediering Signatur 
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§ 6 xxxxxxxxxxxxxxxx – Bostadsanpassning 

Beslut 

Bodens kommun beviljar bostadsanpassningsbidrag till: 

Montering av dörröppnare till ytterdörr 
Montering av bredare dörr till badrum 
Flyttning av vägg mot tvätt 
Montering av överskåpslyftar med skåp ovanför diskbänk 
Upphöjning av diskmaskin 
Montering av diskbänk med förlängd arm på kökskranen 
Montering av underskåp med lättgående lådor 
Montering av spishäll 
Montering av inbyggnadsskåp för inbyggnadsugn 
Montering av skafferiutdrag 
Kompletterande åtgärder som avser el, vvs, tapetsering och målningsarbeten  

Bakgrund 

I ärendet föreligger skrivelse från handläggaren för bostadsanpassning. 

Delgivning 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Beslutsexpediering Signatur 
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