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Henrik Eriksson från Trafikverket och Josef Bjuhr från Sandströms miljö- 
och säkerhetskonsult redovisade resultat från undersökningen av förore-
ningarna på  bangårdsområdet som gjorts. 

 

Tage Isaksson Arkitekt SAR pratade och visade centrumvisionen för Boden. 
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§ 51 eddelanden och delgivningar  
 

eddelanden och delgivningarna läggs till handlingarna.  

1.   Heden 4:24 – Dnr 2013-396-423, Tekniska förvaltningen. Anteckningar från  
      inspektion  2013-05-06 om bräddat avloppsvatten/HOHA 
2.   Mullvaden 6 – Dnr 2013-351-452, Tekniska förvaltningen. Anteckningar från  
      inspektion 23 april 2013 om nedskräpning på Svartbyvägen 1/STJO 
3.   Råbäcken 4:57 – 2013-013. Länsstyrelsen prövar inte MBN:s beslut om att  
      meddela strandskyddsdispens för fritidshus 
4.   Dnr 2012-513-465. Förvaltningsrättens beslut om utdömande av vite för  
      Gottehuset 
5.   xxxxx, 7:17, 5:2 – Dnr 2013-447-427, xxxxxs Lantbruk. 
      Anteckningar efter miljöinspektion/HOHA 
6.   Heden 2:142 – Dnr 2013-521-43, BDX Företagen AB. Minnesanteckningar  
      från inspektion av bergtäkt/KALI 
7.   Rv 97 - Dnr 2013-195-425. Anteckningar från möte ang vägbeläggning på  
      Rv 97/SAKA 
8.   xxxx - Dnr 21012-882-424, xxxxxx. Inspektion av vatten-  
      och avloppsanordning/STJO 
9.   KF:s § 67 – Delårsrapport januari - april  
10. Harads 1:98 – Dnr 2010-356-427 Harads produktion AB. Länsstyrelsen upphä- 
      ver MBN:s beslut från 2012-09-11 och återförvisar till MBN för ny handlägg- 
      ning 
11. xxxxxx  - L 0184/10 – Tillsynsbesök ang utfyllnad av tomt/ANPE 
12. Brännberg 24:28 – Dnr 2010-370-452 , Euro apartments AB:s överklagan om  
      föreläggande om åtgärder översänt till länsstyrelsen/THWE 
13. Cedern 17 - Dnr 2013-084 – Brf Kungsbrons överklagan av MBN:s beslut om  
      beviljande av  bygglov för uteservering 
14. Cedern 17 – Dnr 2013084 – Brf Kungsbrons överklagan översänd till länssty- 
      relsen/GÖHE 
15. Cedern 17 – Dnr 2013-084 – Lundströms Fastigheter AB överklagan av MBN:s 
      beslut om beviljande av bygglov för uteservering 
16. Cedern 17 – Dnr 2013-084 – Lundströms överklagan översänd till länsstyreslen 
17. Svartbjörsbyn 10:19 – Dnr 2012-601-423, Länsstyrelsen bifaller Trafikverkets  
      överklagan avseende MBN:s föreläggande om kartläggning och och inventering  
      av mark 
18. xxxxxx – Dnr 2010-507-424, xxxxxx överklagan av MBN:s be- 
      slut  om föreläggande att åtgärda bristfälligt avlopp översänt till länsstyrelsen 

På grund av reglerna i Person-
uppgiftslagen (PUL) publiceras 
inte delegationslistan på internet. 

 innehål-
bygg-

nadskontoret

M
 

Beslut 

Vid intresse att ta del av
let hänvisas till samhälls

, plan 5, stadshuset.

M

Beskrivning av ärendet 
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 19. Svartbyn 1:128 – Dnr 2013-497-459, Tekniska förva
inspektion efter vägarna kring Gruvberget och K

v avloppsvatten  
      översänt till länsstyrelsen/AMAL 

459. Anteckningar efter inspektion av  

n av ned- 

l 

 
tal från 

verklagar MBN:s beslut om bevil- 

slut ang 

§ 51  
 

ltningen. Anteckningar     
ultuområdet/HOHA       efter 

20. Boden 5:53 – Dnr 2013-220-424 – Tekniska förvaltningens överklagan av  
      MBN:s föreläggande om åtgärder mot direkta utsläpp a

21. xxxxxx – Dnr 2013-504-
      nedskräpad tomt/HOHA 
22. xxxxxx – Dnr 2009-316-424, xxxxx överklagan av MBN:s 
      föreläggande att åtgärda bristfälligt avlopp översänt till länsstyrelsen/THWE 
23. xxxxxx – Dnr 2013-515-427 – xxxxx. Transport av  
      mindre mängder farligt avfall är fullgjort/HOHA 
24. xxxxxx – Dnr 2013-412-423 – xxxxx. Inspektion efter klago- 
      mål om ovårdad tomt/HOHA 
25. xxxxxx – Dnr 2013-515-427 – Svart till länsstyrelsen om information 
      om förprövning av stall/HOHA 
26. xxxxxx – Dnr 2013-505-459. Anteckningar efter inspektio
      skräpad tomt/HOHA 
27. Heden 6:47 – Dnr 2012-939-451 – Bodens Eltjänst. Inspektion efter klagomå
      om uttjänta fordon/HOHA 
28. Cedern 17 – 2012-084 – Länsstyrelsen avvisar Brf  Kungsbrons överklagan.
29. xxxxxx  Dnr 2013-525-459. Anteckningar  efter telefonsam
      boende om brister i avfallshanteringen/HOHA 
30. Cedern 17 – 2013-084 – Hotell Bodensia ö
      jande av bygglov för uteservering  
31. Cedern 17 – 2013-084 – Hotell Bodensias överklagan översänd till länsstyrel- 
      sen 
32. xxxxxx – 2012-087 – xxxxxxxxxxxxxxx. Överklagan av MBN:s be
förhandsbesked Överklagan  översänd till länsstyrelsen 
33. xxxxxx - Dnr 2011-956-427. Anteckningar efter inspektion av för- 
      hållandena hos Sundströms/HOHA 
34. Boden 2:129 – 20112-259 – Länsstyrelsen avskriver försvarsmaktens överkla- 
      gan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning 
35. xxxxxx – L 2010-184 – Protokoll från tillsyn av utfyllnad av befintlig  
      tomt/ANPE 
36. xxxxxx – 2013-562-436. Anteckningar från inspektion av  
      Lassbyns moräntäkt/KALI 
37. xxxxxx – 2013-498-449. Begäran om yttrande över inlämnat klagomål 
      på skällande hund/HOHA 
38. xxxxxx – 2001-351 – Länsstyrelsen avslår xxxx begäran att häva  
      byggnadsminnesförklaringen för sommarstuga 
39. xxxxxx – 2013-148 – Meddelande om inspektionsbesök på fastigheten 
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40. Sävast 12:15 – 2010-026. Länsstyrelsen beslutar att inte förklara Kölisch- 
      gården som byggnadsminne. 
41. Cedern 17 – 2013-084. Länsstyrelsen upphäver MBN:s beslut om tillfälligt 
      bygglov för serveringsbyggnad och uteservering. 
42. xxxxx – 2013-613-451. Antecknin
43. xxxxx – 2013-537. Anteckningar efter inspektion av nedskräpat 
      område 
44. xxxxx – 2013-543-459. Anteckningar efter inspektion av ne
      område 
45.xxxxx – 2013-616-459. Anteckningar efter inspektion
     oordnat område vid plåtslageri   
46. Torpgärdan 2:5 – 2013-631-427. Anteckningar efter tillsynsbe
      travet 
47. xxxxx – 2013-538-459. Anteckningar efter inspektion av nedskräpat 
      område 
48. xxxxx – 2013-544-459. Anteckningar efter inspektion an nedskräpat 
      område 
49. xxxxx – 2013-618-451. Anteckningar efter inspektion om ovårdad tomt 
      och nedskräpning 
50. Heden 3:282 – 2013-647-459. Anteckningar efter inspektion vid Pellegupp- 
      vägen inom  militärområde 
51. xxxxx – 2013-498-449. Svar från hundägaren o
52. Torpgärdan 2:5 – 2103-48-447. Anteckningar efter inspektion om behovet  
      av skyddsjakt på duvor inom PEAB
53. Cedern 17 – 2013-084. Lundströms Fastigheters överklagan av bygglov för  
      serve
54. xxxxx – 2012-763-451. Tillsynsbesök betr ovårdad tomt och uttjänta  
      bilar 
55. xxxxx – 2006-371-451. Tillsynsbesök betr ovårdad tomt och  
      uttjärnta bilar 
56. xxxxx – 2013-610-451. Tillsynsbesök betr nedskräpning och  ut- 
      tjänta bilar  
57. xxxxx – 2013-190, 2013-634-449. Skrivelser om ovårdad tomt och  
      inspektion ef
      förbränna avfall 
58. xxxxx – 2012-259. Redogör
      används som kontor, personalutrymmen samt visningslokal 
59. Cedern 17 – 2013-084. Öve
      bygglov för serveringsbyggnad och uteservering. 
60. Cedern 17 – 2013-084. Överklagan översänd til
61. Brännberg 24:28 – 2013-370-452. Euro Aparments AB. Begäran om ytt

gar efter inspektion av personbil. 
 

dskräpat  

 efter klagomål om  

sök på PEAB- 

m störningar 

-Travets område 

ringsbyggnad och uteservering 

ter klagomål på brister i byggnaden samt förbud att elda eller 

else från Lundbergs att byggnaden idag  

rklagan från 11 st affärsidkare om beviljande av  

l länsstyrelsen 
rande  

      på inlämnad skrivelser om fd lärarbostaden 
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62. xxxxx – L 2010-177. Tillsynsbesök för uppföljande av bygglov  

- 

tområde 

erg- och 

ch  

  

ektion av  

gtäkt 
räntäkt 

ago- 

§ 51  

      för tillbyggnad av enbostadshus 
63. Cedern 17 – 2013-084. Förvaltningsrätten avvisar överklagandet från Gran-  
      ström, Hultin, Karlsson, Nordvall av besvär över Bodens kommuns handlägg
      ning av bygglovärende 
64. xxxxx – 2010-633-451. Anteckningar efter återinspektion av  
      tidigare nedskräpning 
65. Svalan 1 – 2013-693-423. Anteckningar efter förinspektion av tom
      där krossning och tillverkning av avfall kommer att ske 
66. xxxxx – 2013-735-427. Anteckningar efter inspektion av nedskräpning 
67. xxxxx – 2013-611-451. Anteckningar efter inspektion av  
      uttjänta fordon 
68. xxxxx – Dnr 2013-681, 682. Begäran om yttrande över inlämnad skriv- 
      else med klagomål och störande hundhållning och fordonstvätt 
69. Harads 5:7 och 5:57 – 2013-656-436. Anteckningar från inspektion i b
      moräntäkt 
70. Råbäcken 4:63 -2013-658-436. Anteckningar från inspektion i grus- o
      sandtäkt 
71. Rasmyran 1:47 – 2013-655-436. Anteckningar från inspektion i bergtäkt 
72. Heden 11:9 och 3:292 – 2013-654-436. Anteckningar från inspektion av
      täkt i Mjösjöklinten 
73. Havsträsk 1:2 – 2013-221-436. Anteckningar från inspektion av bergtäkt 
74. Svartbjörsbyn 11:77 – 2013-446-436. Anteckningar från insp
      bergtäkt 
75. xxxxx – 2013-497, 662. Påminnelse efter klagomål om nedskräpning 
      i Gruvbergsområdet 
76. xxxxx – 2013-525-459. Begäran om upplysning efter klagomål på 
      ovårdad tomt  
77. Ymer 1 – 2013-374-449. Anteckningar efter inspektion av störande buller  
      på Far Easts verksamhet    
78. Boden 5:98 – 2013-743-427. Anteckningar från inspektion av bergtäkt 
79. Vibbyn 1:12 – 2013-657-436. Anteckningar från inspektion av ber
80. Boden 5:98 – 2013-744-427. Anteckningar från inspektion av mo
81. Vittjärv 1:10 – 2013-490 422 . Anteckningar efter inspektion efter kl
      mål gällande vattnet i Vittjärvsbäcken 
82. 2013-490-422. Begäran till länsstyrelsen om kontroll av vattendom VA 16/81 
83. xxxxx – 2009-684-424.  xxxxx överklagan om föreläggande 
      att åtgärda bristfälligt avlopp översänt till länsstyrelsen 
84. Kvarnå 1:10- Länsstyrelsens beslut ang husbehovstäkt  
85. xxxxx – 2012-087. Länsstyrelsen avslår överklagande om positivt för- 
      handsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
86. xxxxx – 2013-234. Begäran om redogörelse ang plank i tomtgräns: 
87. Sammanställning av livsmedelskontroll under O-ringen 
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88. Boden 5:53 – 2013-220-424. Länsstyrelsen avslår Tekniska förvaltningens  
      överklagan om föreläggande om åtgärder mot utsläpp av avloppsvatten 
89. Svalan 1 – 2013-213 – Ö
      styrelsen. 
90. xxxxx:14-14:16 Dnr  2
      överklagan av MBN:s beslut 2012-06-12 att vidta åtgärder 
91. Bodforsen 2:5 – Dnr 2013-386-422. Länsstyrelsens  besl
      de miljöpåverkan avseende vattenverksamhet  antas inte medföra en bety
      miljöpåverkan 
92. Cedern 17 – 201
      fastigheter, Intersport, Dagobert, Frasses och Örjans Jeans och kläder sam
      visar överklagandena fråjn Buketten, Opalen, Harry Urmakare, H
      Kisokbasren AB,Cliq och Life. 
93. Dnr 2013-7
94. Svalan 1 – 2013-213. Komplettering till tidigare insänd överklagan från 6 
      fastighets

 

 

 

 

§ 51 
 

verklagan av 6 st fastighetsägare översänt till läns- 

011-956-437. Länsstyrelsen avslår Sundströms  

ut i fråga om betydan-
dande 

3-084. Länsstyrelsen avslår överklagandena från Lundströms 
t av- 

anssons,  

87-421. Pollenrapport för 2013. 
st 

ägare översänd till länsstyrelsen 
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§ 52 erksamhetsberättelse  
  

Ekonomikontoret  

 

 

 

 

 

V

Beslut 

Verksamhetsberättelsen översänds till ekonomikontoret.  

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret har upprättat en verksamhetsberättelse 08-2013, 
enligt bilaga. 

 

___________  

 

Delgivning  
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Dnr 2013-780-420 

synen inom miljöbalkens område 
2013 
 

lsynen inom miljöbal-

gnämnden antog behovsutredning och tillsynsplan för 2013-2015 
om miljöbalkens område samt inom tobakslagen, strålskyddslagen samt lagen om 

ed receptfria läkemedel område den 29 januari 2013 § 6, dnr 2013-003-

etta är en redovisning av hur tillsynen fortskridit under verksamhetsåret 2013 för 
perioden från och med den 1 januari till och med den 15 augusti 2013. 

Miljöinspektörens uppgift är att, på uppdrag av miljö- och byggnämnden, svara för 
llsyn, meddela beslut och tillstånd, ge råd och lämna yttranden till andra myndig-

heter inom miljöbalkens olika områden. 

Till inspektörens uppgifter hör även administration, frågor om taxor och avgifter, 
-frågor, medverkan i samverkansgrupper, förebyggande arbeten inför extraordi-

nära händelser etc. 

edovisning 

1. Personal 

Enligt behovsutredningen för 2013 saknas resurser för tillsynen inom miljöbalkens 
område på 1924 timmar. Detta underskott har delvis åtgärdats med extra personal 
som under sommaren bl a utfört provtagning av badvatten, genomfört tillsyn på täk-
ter och badplatser, inventerat vattenskyddsområden, enskilda avlopp och oljeavskil-
jare. 

2. Administration 

Flera av de administrativa uppgifter som ingår i miljöinspektörens handläggning av 
ett ärende har överförts till en registrator på miljösidan.  

Verksamheter på de fasta objekten ska registreras och hållas uppdaterade i register-
kort i verksamhetssystemet Ecos. Detta ska ske löpande och främst i samband med 
tillsynsbesök. 

§ 53 Delårsredovisning för till

Beslut  

Miljö- och byggnämnden godtar delårsredovisningen för til
kens område 2013. 

Ärende 

Miljö- och byg
in
handel m
420. 

D

Bakgrund 

ti

IT

R
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§ 53  
Kvalitetssäk
fram fler m
P

ring och effektivisering diskuteras fortlöpande och arbetet med att ta 
allar i Ecos för att öka effektiviseringen måste fortgå.  

rocesskartläggning behöver göras för alla de olika typer av ärenden som hand-
 del av detta arbete ryms inom ramen för Bodenraketen. 

emsidan ska kunna kvalitetssäkras och effektiviseras. 

g av ärenden ska ske fortlöpande enligt dokumenthanteringsplanen. Insat-
r 

Avfallsfrågor 

sbehov med genomgång av renhållningsföreskrifterna bör komma till 

mråde sker dels tillsyn av miljöfarlig verksamhet, dels hälso-
skyddstillsyn. Dessutom sker tillsyn inom tobakslagen, strålskyddslagen samt lagen 

receptfria läkemedel område. 

3.1 Fast återkommande tillsyn på företagen 

illsynen är att stärka verksamhetsutövarens egen förmåga att uppfylla lagstift-
ningens krav genom ett förebyggande arbete. 

läggs. En

Hemsidan måste bearbetas och uppdateras kontinuerligt. Här krävs rutiner och tid 
för att arbetet med h

Arkiverin
ser sker för att arkivlägga äldre handlingar till centralarkivet. Behov av resurser fö
att komma tillrätta med arkivet är i dagsläget mycket stort och i förlängningen be-
hövs bättre rutiner för att uppfylla dokumenthanteringsplanen. 

Löpande kontakter sker med Tekniska förvaltningens VA-avdelning kring Avfalls-
plan och renhållningsordningen med sina föreskrifter. 

Ett revidering
stånd – som bör komma i gång inom en snar framtid 

3. Tillsyn 

Tillsynen utförs, dels som återkommande tillsyn vid fasta tillsynsobjekt, dels som 
händelsestyrd tillsyn.  

Inom miljöbalkens o

om handel med 

Tillsyn enligt miljöbalken ska i stor utsträckning bedrivas genom inspektioner.  

Operativ tillsyn vid inspektion av verksamheter innebär framför allt att granska 
verksamhetsutövarnas egenkontroll inom alla tillsynsområden. Det primära syftet 
med t
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§ 53  

3.1.1 Miljöfarlig verksamhet 

Enligt miljöbalken delas tillsynsobjekten in i A-1, B-2, C-3 samt U-verksamheter
Inom Bodens kommun bedriver miljö- och byggnämnden tillsyn ö

4. 
ver B-, C- och U-

objekten. 

ska inspekteras  Antal kända 
Antal objekt som 

Antal objekt som 
har inspekterats 

fasta objekt 
under året 

under perioden  
1 jan t o m 15 aug 

B 8 8 3 

B Täkter 9 14 14 

C 70 56 5 

U 69 23 17 

U Jordbruk mm 100 12 0 

U Oljeavskiljare 104 20 20 

Enskilda avlopp 1600 65 65 

 

 
 inspekteras varje år. 

å i 

 
 Miljö- och årsrapporter ska handläggas varje år, helst före halvårsskiftet.  

- Av 47 inlämnade års- och miljörapporter har en handlagts helt klart. 
- Av 60 inlämnade årsrapporter för köldmedia har 38 handlagts helt klart. 

                                           

Av tabellen framgår att 119 av planerade 198 inspektioner har genomförts, vilket 
motsvarar en uppfyllelse av tillsynsplanen med 60 %. 

Mål för den fasta återkommande tillsynen  

 Samtliga tillståndspliktiga B-anläggningar ska
- 12 av 22 anläggningar har inspekterats varav 9 st täkter. 
 

 Anmälningspliktiga C-anläggningar ska inspekteras minst vartannat år och d
första hand de verksamheter som inte besöktes under år 2012. 
- 5 av 56 anläggningar har inspekterats. 

 
1 Tillståndspliktig verksamhet (Miljödomstol) 
2 Tillståndspliktig verksamhet (Länsstyrelsen) 
3 Anmälningspliktig verksamhet (Miljö- och byggnämnden) 
4 Icke tillstånds- respektive anmälningspliktig verksamhet 
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 Tillsyn oljeavskiljare: Tillsyn vid företag med ansluten oljeavskiljare.  

- 20 oljeavskiljare har kontrollerats. 
 

 
 Vattenskyddsområden. Inspektioner har genomförts reslagna 

vattenskyddsområden för kommunala vattentäkter.  
 

3.1.2 Hälsoskydd 

Hälsoskyddsområdet regleras av miljöbalken och Socialstyrelsens allmänna råd. 
O r mycket brett o mfattar många olika typer av verksamheter och 
många olika typer av ärenden. Det kan röra sig om allt från klagomålsärenden över 
exempelvis vedeldning, buller, mögel och t eraturer i bostäder, klagomål gäl-
lande störande hundar och katter till tillsyn av hygienlokaler och liknande.  

Tillsynsplanen omfattar fö  tillsynen en t miljöbalken även tillsyn över verk-
s er inom a ansvarsomr  såsom tobakslagen, strål-
skyddslagen och lagen om handel med vissa eptfria läkemede

Bedriven tillsyn hittills u 013 har till stor del utgått från den planering som 
u  Denna ar under tid ppdaterats med nya verksamheter. 
Planeringen utvecklas efterhand och brukas i den fortsatta tillsynsplaneringen. 

r året 

r 

perioden  
1 jan t o m 15 aug 



 Inventering enskilda avlopp. En inventering av minst 50 enskilda avlopp per år 
är önskvärt. Enligt tillsynsplanen har inspektioner utförts i Altersjön (23 st), 
Vittjärv (23 st) och Sävastnäs (19 st).  

av samtliga tolv fö

mrådet ä ch o

emp

rutom
 andr

lig
ådenamheter som fall
 rec l. 

nder 2
 plan hpprättats för året. en u

 Antal kända fasta 
objekt 

Antal objekt som ska 
inspekteras unde

Antal objekt som ha
inspekterats under 

Stickande, 10 skärande 4 0 

verksamhet 

Bassängbad 3 3 0 

Hotell, cam-
ping mm 

22 22 8 

Strandbad 16 16 16 

Solarier 3 3 0 

Tobak, för-
säljnings-
ställen 

28 28 0 

Receptfria 
läkemedel 

13 6 0 
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§ 53 
Av tabellen framgår att 24 av planerade 82 inspektioner har genomförts, vilket mot-

 

- Årets tillsyn har inte påbörjats. 
 

 

n-

ebära att 
irektivet.  

Inget prov har i år bedömts vara otjänligt. Analysresultaten har redovisats till 

 
 Årlig tillsyn av solarier. Tillsynen bedrivs även utifrån strålskyddslagens an-

svarsområde. 
- Årets tillsyn . 

 
 ping och pensionat. Riktad tillsynsinsats över hotell, camping och 

t har genom .  
ngar har in ekterats. 

 
 . bättre kartläggning e byggnader inom kommunen 

höjda rad rden behövs för att ge konkretare underlag för en spe-
rådet ska bedrivas.  

 har inte på jats. 
 

 agen. Årlig tillsyn över verksamheter  tobakslagens ansvars-
28 anläggn r ska inspekteras. 

llsyn har int börjats. 
 

 llsyn vartannat år ö  verksamheter inom lagen om 
läkemedels ansvarsområde.  

- Årets tillsyn har inte påbörjats. 
 

 

svarar en uppfyllelse av tillsynsplanen med 29 %. 

Mål för den fasta återkommande tillsynen  

 Tillsyn av verksamheter som innebär risk för blodsmitta t.ex. med akupunktur, 
piercing, fotvård och tatuering ska ske minst vartannat år och då i första hand de
verksamheter som inte besöktes under år 2012. 

 Årlig tillsyn av bassängbad 
- Årets tillsyn har inte påbörjats. 

 Årlig tillsyn av strandbad och provtagning av badvatten enligt fastställd kon-
trollplan. 
- Samtliga 16 strandbad har inspekterats. Samtliga provtagningar enligt ko
trollplanen är utförda, dock har sex prover inte analyserats av ALcontrol då 
provmaterialet försvunnit i transporten till labbet. Detta kommer att inn
EU-badet Aldersjön i år inte kommer att bedömas enligt badvattend

Smittskyddsinstitutet. Rapport med resultat från provtagning och tillsyn kom-
mer att delges Miljö- och byggnämnden under hösten. 

 har inte påbörjats

Hotell, cam
pensiona
- 8 anläggni

förts
sp

Radon i inomhusluft
som har för
cificering av hur tillsynen på radonom

 En 
onvä

 av d

- Projektet bör

Tobaksl  inom
områden. 
- Årets ti

inga
e på

Receptfria läkemedel
receptfria 

. Ti ver
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§ 53  
  

Radiakmätning. Mätning av bakgrundsstrålning, gammastrålning, på tre platser i 
3. Resultatet rapporteras till Läns-

styrelsen i Norrbottens län. 

dshus B vittjas en gång per 
pril. Analyser utförs av IVL. 

den nov 2012 till april 2013 kommer att färdigstäl-
s för Miljö- och byggnämnden.  

et i 

älan om ändring av miljöfarlig verksamhet har handlagts klart. 

6 av 10 inlämnade ansökan/anmälan om enskilt avlopp har handlagts klart. 

örsäljning har handlagts klart. En inlämnad 

lso-
, avfall (41 st varav 15 handlagda). 

Många ärenden är komplexa och tar lång tid att handlägga. 

3.1.3 Miljöövervakning 

kommunen har utförts under augusti månad 201

Urbanmätning. Mätning av luftkvalitet utförs varje år enligt den strategiska planen. 
Mätutrustningen som placerats i den s k limpan i sta
vecka under perioden november till a

Rapporten från senaste mätperio
las under hösten 2013 och presentera

Pollenmätning. Årets mätningar sker i Luleå. Analyser utförs av Pollenlaboratori
Umeå och resultaten presenteras via Naturhistoriska riksmuseets hemsida. 

3.2 Händelsestyrd tillsyn och handläggning 

En stor del av tillsynen initieras genom yttre händelser såsom klagomål, rådgivning 
och inlämnade anmälningar/ansökningar. Handläggningen av dessa ärenden och 
andra händelsestyrda ärenden sker löpande.  

3.2.1 Anmälan/ansökan nya verksamheter 

12 av 27 inlämnade anmälan om miljöfarlig verksamhet har handlagts klart. 
En inlämnade anm

21 av 22 inlämnade anmälan om värmepump har handlagts klart. 

2 av 3 inlämnade anmälan om tobaksf
anmälan om att bedriva skärande, stickande verksamhet har handlagts.  

3.2.2 Klagomålsärenden 

Av 111 inkomna klagomål har 28 handlagts klart.  

Klagomålen fördelas inom områdena miljöskydd (38 st varav 4 handlagda), hä
skydd (21 st varav 3 handlagda) och renhållning
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§ 53 
n:  

 

ing 
inom detaljplanelagt område, fyrverkerier, offentlig tillställning.  

 
Typer av klagomålsärende

 Nedskräpning 
 Ovårdad tomt 
 Skrotbilar 
 Dålig inomhusmiljö  
 Buller, lukt 
 Störande hundar, katter 
 Störande vilda djur, fåglar 

3.2.3 Remisser 

Miljö- och byggnämnden har lämnat yttrande i 22 av totalt 29 inlämnade remisser 
inom miljöbalkens område. Remisserna gäller bl a vattenverksamhet, skjutn

 

____________    
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Dnr 2013-781-460 
§ 54 

  

Beslut 

mnden godtar delårsredovisningen för livsmedelskontrollen 

 plan för livsmedelskontrollen 2013-2015 den 29 

Delårsredovisning för livsmedelskontrollen 2013 

 
 
Miljö- och byggnä
2013. 
 

Ärende 

Miljö- och byggnämnden antog
janari 2013, dnr 7-2013-460.  

Detta är en redovisning av hur livsmedelstillsynen fortskridit under verksamhets-
året 2013 för perioden från och med den 1 januari till och med den 29 augusti 

iljöinspektörens uppgift är att, på uppdrag av miljö- och byggnämnden, svara för 
ontroll, meddela beslut, ge råd och lämna yttranden till andra myndigheter inom 

t. 

ill inspektörens uppdrag hör även administration, frågor om taxor och avgifter, 
IT-frågor, medverkan i samverkansgrupper, förebyggande arbeten inför extraordi-
nära händelser etc. 
 

Redovisning 

1. Personal 

Enligt behovsutredningen för 2013 fanns tillräckliga personella resurser för livs-
medelskontrollen. Planen omfattade totalt 2039 timmar, och under året har fyra 
fysiska personer jobbat med livsmedelskontroll i olika stor utsträckning. 

2. Administration 

Flera administrativa uppgifter ingår i miljöinspektörens handläggning av ett ären-
de, såväl registrering av händelser i pågående ärende som kopiering, scanning och 
utskick av kontrollrapporter. Även frågor om avgifter och arkivering upptar hand-
läggarens tid.  

Verksamheter på de fasta objekten ska registreras och hållas uppdaterade i regis-
terkort i verksamhetssystemet ECOS. Detta ska ske löpande och främst i samband 
med kontrollbesök. 

Kvalitetssäkring och effektivisering diskuteras fortlöpande och arbetet med att ta 
fram fler mallar i Ecos för att öka effektiviseringen måste fortgå.  

2013. 

Bakgrund 

M
k
livsmedelsområde
 
T
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Processkartläggning behöver göras för alla de olika typer av ärenden
läggs. En del av detta arbete ryms inom ramen för Bodenraketen. 

 som hand-

n måste bearbetas och uppdateras kontinuerligt. Här krävs rutiner och tid 
betet med hemsidan ska kunna kvalitetssäkras och effektiviseras. 

-
ker för att arkivlägga äldre handlingar till centralarkivet. Behov av resurser 

för att komma tillrätta med arkivet är i dagsläget mycket stort och i förlängningen 
ttre rutiner för att uppfylla dokumenthanteringsplanen. 

lsområdet 

d-
. 

rkommande kontroll på livsmedelsanläggningarna 

 
stäms bl.a. vilka anläggningar som ska kontrolleras det aktu-

-
l 

Hemsida
för att ar

Arkivering av ärenden ska ske fortlöpande enligt dokumenthanteringsplanen. In
s tser sa

behövs bä

3. Kontroll inom livsmede

Miljö- och byggnämnden ansvarar för den operativa kontrollen vid ca 220 livsme-
delsanläggningar. Dessa är framför allt restaurang- och caféverksamheter, livsme-
delsbutiker, dricksvattenanläggningar, skolor och förskolor samt kök inom vår
sektorn

3.1 Fast åte

Kontrollen inom livsmedelsområdet är baserad på riskklassificering av livsmedels-
anläggningarna. Varje år fastställs en plan för den operativa kontroll som nämnden
ka utföra. I denna bes

ella året. Planen syftar till att kontrollen ska vara effektiv och ändamålsenlig. Den
na plan fungerar också som arbetsfördelning/instruktion till inspektörerna. Kontrol
sker utifrån nämndens riktlinjer och rutiner samt utifrån vägledningar från Livs-

edelsverket. m

 

 

Riskklass Antal objekt som 
ska inspekteras 
under året  

Antal besökta 
objekt (ordinarie) 

3 1 1 

4 3 3 

5 46 28 

6 26 21 

7 69 35 

8 21 5 
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Enligt den övergripande verksamhetsplanen för livsmedel år 2013 skall kontrollen 
bedrivas i projektform. Under perioden 1 jan – 29 augusti har kontroller utförts på 

nde till de plane-
rade är 56 %. 

onsumenterna har trygga livsmedel, förtroende för kontrollverksamheten 
och god grund för val av produkter. 

ingsfull. 

-
ska utformas så att alla livsmedelsanläggningar får regelbunden 

kontroll baserad på den risk verksamheten utgör. 

Särskilda prioriteringar 2013 

 Kontroll av livsmedelsanläggningar i riskklass 1-6,samt 65 anläggningar i 
lasserna 7

- Se ovanståen
 Kontroll av dricksvattenanläggningar. Arbetet bör omfatta både kontroll på 

anläggningarna samt arbete för att tställa två vattenskyddsområden med 
föreskrifter. 
- Kontroll av vattenverk är inplanerade. Arbetet med vattenskyddsområden 
grundar sig på miljöbalkens sjunde kapitel. De utkast till reviderade vat-
tenskyddsområden som tagits fram er 2011 har under sommaren 2013 
inventerats, och efter granskning ska yttranden om vart och ett av försla-
gen tas upp i m - och byggnämn  
 

 Kontroll av anläggningar där kontroll kvarstår sedan 2012. 
- Av 18 kvarstående anläggningar har 11 kontrollerats. Det råder osäkerhet 
om ifall vissa av de kvarstående ob ten bedriver verksamhet alls. 

 

skolor, förskolor, caféer, restauranger, butiker, bagerier, kiosker, fordon/mobila 
verksamheter, samt på livsmedelsanläggningar i riskklasserna 3 och 4. 

Under perioden 1 januari -29 augusti har totalt 150 livsmedelskontroller utförts. 
Av dessa finns 108 med i planeringen för 2013, 24 på nya anläggningar och 18 
extrakontroller. Av de inplanerade kontrollbesöken har 44 % genomförts, och 
andelen anläggningar där livsmedelskontroll har utförts i förhålla

Mål för den fasta återkommande kontrollen 

Målen för den offentliga kontrollen inom livsmedelskedjan är att: 

 k

 Intressenterna har tilltro till kontrollen och upplever den men

 De samverkande myndigheterna har en optimal samverkan och förtroende 
för varandras sätt att ta ansvar för sin respektive del i livsmedelskedjan. 
Kontrollen är riskbaserad, rättssäker, effektiv och ändamålsenlig. 

Kontrollen ska utföras enligt den plan som nämnden fastställer för varje verksam
hetsår. Planen 

riskk  och 8.  
de tabell  

fas

 und

iljö den.

jek
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delslokaler”. Resultatet av projektet kommer att presenteras under 

en 2013 har provtagning på mikrobiologisk kvalitet i salladsbufféer 
på butiker skett. I samband med provtagningen har kontroll med fokus på butiker-

 utförts.  

gningen av dessa ärenden och andra 
händelsestyrda ärenden sker löpande.  

Övriga kontroller uppgår till totalt 53 stycken och dessa har utförts antingen p.g.a. 

rdefest 
och miljödagar, samt vid O-ringen. En separat sammanställning över livsmedels-

Samordni ett med alkoholhandläggaren vid ett 
par tillfällen sa fall varit korta och med tyngd-

______

 
 

 

3.1.1 Projekt 

Miljö- och byggnämnden har under våren utfört kontroller för delta-
gande i årets länsprojekt i norrbotten ”Skadedjurskontroll i livsme-

hösten 2013.  
 

3.1.2 Provtagning  

Under sommar

nas rutiner om hanteringen av salladsprodukterna

3.2 Händelsestyrd kontroll och handläggning 

En stor del av kontrollen initieras genom yttre händelser såsom klagomål, rådgiv-
ning och anmälningar/ansökningar. Handläg

 

klagomål, på nyregistrerade anläggningar, anläggningar med kvarstående kontroll-
tid från 2012, samt även på anläggningar som är registrerade i annan kommun 
eller anläggningar som inte behöver vara registrerade, exempelvis vid Skö

kontrollen under O-ringen delges nämnden. 

3.2.1 Samordnad tillsyn 

ng av livsmedelskontrollen har sk
. Livsmedelskontrollerna har i des

punkt på kontrollområdena rengöring och säker hantering.  

3.2.2 Anmälan/ansökan nya verksamheter 

Hittills har 31 nya livsmedelsanläggningar registrerats.  
 

______  
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§ 55 SBK-rapport  
 

B

Rapporten läggs till handlingarna. 

B

S

_

 

 

eslut  

eskrivning av ärendet 

amhällsbyggnadskontoret har upprättat en rapport för juni-augusti månader. 

____________  
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§ 56 Delegationsbeslut  

lingarna.  

ssa 
förutsättningar lämnat tillstånd/godkännanden, beviljat respektive avslagit ansök-

 yttranden inom följande verksamheter: 

iljötillsyn 
Livsmedelskontroll 
Övriga yttranden och tillstånd  
Bygglov 
Kontrollplaner  
______________  

Delegationsbeslut ej med på listan 

1.  Dnr 2013-339-444. xxxxx. Anmälan om lokal för yrkesmässig hygie- 
     nisk behandling 
2.  Karbinen 13 – 2012-513-465,Gottehuset. Beslut om avgift för extra offentlig  
     kontroll och  beslut om destruktion av omhändertagna livsmedel 
3.  Överstbyn 33:1 – 2013-567-465, Nordkraft. Beslut om riskklassning och årlig  
     avgift för livsmedelskontroll 
4.  2013-532.422. Yttrande till länsstyrelsen över vattenverksamhet i gällande bio- 
     topvårdande åtgärder i Bredträskbäcken. 
5.  2013-690-425. Tillfälligt medgivande att bedriva paramotorflygning under O- 
     ringen 2013. 
6.  Boden 1:156 – 2013-668-465. Beslut om registrering av livsmedelsanläggning, 
     Seconhandbutiken Returidé. 
7.  xxxxx – 2011-460-424. xxxxx. Beslut efter vidtagna 
     åtgärder på avloppsanordning. 
8.  xxxxx – 2011-449-424. xxxxx. Föreläggande att åtgärda  
     avloppsanordning: 
9.  Boden 57:12 – 2013-216-427. BEAB. Föreläggande att komplettera miljörap- 
     porten för verksamhetsåret 2012. 
10.Boden 1:156 – 2013-728-465. Scanomat. Beslut om registrering av livsmedels- 
     anläggning 
11. Hasseln 2 – 2013-601-465.Restaurang Da Vinci i Norr AB. Beslut om avgift för  
     extra offentlig kontroll 
12. 2013-739.465. Norrbottens läns landsting, mobil livsmedelsanläggning. Beslut  
      om riskklassning och årlig avgift för livsmedelskontrollen 

  

Beslut 

Delegationsbesluten läggs till hand

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret har, i enlighet med sin delegationsrätt och under vi

ningar och avgivit

M
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§ 56  
  

13. xxxx
      anord

x – 2013-692-424. xxxxx. Tillstånd  till enskild avlopps- 
ning för bad-, disk- och tvättvatten. 

ande vid genomförande  
      avloppsanordning med sluten tank 
14. xxxxx – 21013-731-424. xxxxx. Förelägg

 

__________  
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Dnr 2013-470-465 

Hasseln 2, Restaurang Da Vinci i Norr AB. Beslut om förbud 
förenat med löpande vite mot att förvara livsmedel som 

er + 8 gra-

 

eslut  

gnämnden förbjuder Restaurang Da Vinci i Norr AB som drivs av 
ed organisationsnummer 556893-1033 att förvara livsmedel 

 kräver kylförvaring i en temperatur som överstiger + 8 grader. 

ed ett löpande vite om 20000 kronor för varje gång Miljö- och 
byggnämnden genomför inspektion och konstaterar överträdelse av förbudet. 

Överklagan 

Detta beslut går att överklaga till Länsstyrelsen i Norrbottens län, se bilaga. 

Beskrivning av ärendet 

Inspektionsbesök den 13 juli 2012 

 
Den 13 juli 2012 genomförde Miljö- och byggnämnden ett inspektionsbesök på Re-
staurang Da Vinci i Bodens kommun. Följande framgick bland annat från kontroll-
rapporten daterat 16 juni 2013.  

- Personalen visade på bristande kunskap angående kyl och frystemperaturer. 
Ingen extern termometer fanns och inga kontinuerliga temperaturmätningar 
genomfördes.  
 
Miljö- och byggnämnden genomförde temperaturkontroll av kylar och frysar 
med följande resultat: 

- Den höga frysen inne på lagret visade en temperatur på -10,0 till -16,0 grader 
(varmast överst). Den interna temperaturmätaren för frysen visade en tempera-
tur på -20 grader. 
 
-Kylen i diskutrymmet visade en temperatur mellan +16,0 och +18,2 grader 
(varmast överst) och den interna temperaturmätaren visade +11 grader. 
 
-Frysen i köket visade en temperatur på -4,6 till -12,0 grader och den interna 
temperaturmätaren visade -13,0 grader.”  
 

§ 57 

kräver kylförvaring i en temperatur som överstig
der 

 

B

Miljö- och byg
Daham Aula Shekko m
som

Förbudet förenas m
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§ 57 
 

d om 

n-
sök skulle bl.a. dessa avvikelser följas upp. 

besök den 1 juli 2013  

 

r 
gjordes.  

ysar 

å lagret visade en temperatur på - 6,3 grader. Den in-
terna temperaturmätaren för frysen visade en temperatur på – 11,0 grader.  

Kylen i diskutrymmet visade en temperatur på mellan +15,8 till +16,0 grader 

ra 

en 
rksamhetsutövaren för Restaurang Da 

en genomförde en extra kontroll den 9 augusti 2013 för att 
a-

öl-

e-
a kontinuerliga temperaturmätningar 

 
 

I kontrollrapporten skickade Miljö- och byggnämnden med ett informationsbla
lämpliga kyl- och frystemperaturer. Vidare uppmanade nämnden verksamhetsut-
övaren att åtgärda avvikelserna så snart som möjligt och att vid nästa ordinarie ko
trollbe

Inspektions

Miljö- och byggnämnden genomförde ett ordinarie inspektionsbesök den 1 juli 
2013. Vid inspektionsbesöket uppmärksammades fortfarande omfattande avvikelser
gällande temperaturer i kylar och frysar. Följande framgick bland annat från kon-
trollrapporten daterat 2 juli 2013: 

- Personalen visade fortfarande på bristande kunskap angående kyl och frystem-
peraturer. Ingen extern termometer eller kontinuerliga temperaturmätninga

 
Miljö- och byggnämnden genomförde temperaturkontroll av kylar och fr
med följande resultat: 

- Den vänstra frysen inne p

- 
och den interna temperaturmätaren visade +12 grader.  

Förbud den 3 juli 2013 

Den 3 juli 2013 skrev Miljö- och byggnämnden ett beslut om ett förbud att förva
livsmedel som kräver kylförvaring i en temperatur som överstiger + 8 grader. 
Nämnden meddelade att förbudet skulle följas upp under augusti månad 2013. D
12 juli kontaktar Miljö- och byggnämnden ve
Vinci för att fråga om de tagit del av förbudet eftersom inget delgivningskvitto 
skickades med beslutet. Verksamhetsutövaren meddelade att förbudet hade motta-
gits. 

Inspektionsbesök den 9 augusti 2013 

Miljö- och byggnämnd
följa upp förbudet daterat den 3 juli 2013. Vid inspektionsbesöket uppmärksamm
des fortfarande omfattande avvikelser gällande temperaturer i kylar och frysar. F
jande framgick bland annat från inspektionsbesöket.  
 
- Personalen visade fortfarande på bristande kunskap angående kyl- och frystemp
raturer. Ingen extern termometer fanns och ing
gjordes.  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 57  

ratur på – 14,3 grader. Den in-
terna temperaturmätaren för frysen visade en temperatur på - 10 grader. Frysen inne 

rader.  

pe-

s på lagret öppen. Ingen uppackning av varor 
skedde och ingen i personalen var närvarade i rummet.  

ör bakterietillväxt ligger mellan ca +8 grader och 

lan-
de bakterier få tid att föröka sig till farliga nivåer och därmed orsaka matförgift-

Miljö- och byggnämnden har tidigare påtalat bristerna gällande förvaring av livs-
ring över + 8 grader. Bristerna om avvikande temperatu-

rer är allvarliga ur livsmedelshygienisk synpunkt och därmed bedömer nämnden att 

 
Artikel 54 i förordning (EG) nr 882/2004  

 vara nödvändiga för att se till att livs-
medel är säkra eller att livsmedelslagstiftningen följs. 

 

Miljö- och byggnämnden genomförde temperaturkontroll av kylar och frysar med 
följande resultat: 

- Den vänstra frysen inne på lagret visade en tempe

i köket visade en temperatur på -16,8 g
 
- Kylen i diskutrymmet visade en temperatur på 12,7 grader och den interna tem
raturmätaren visade 11,0 grader.  

Vid inspektionstillfället stod en fry

Skäl för beslut 

 
Bedömning 

Det farliga temperaturintervallet f
+60 grader. Snabbast tillväxt sker när temperaturen är mellan +20 grader och +40 
grader. När livsmedel förvaras vid felaktiga temperaturer kan sjukdomsframkal

ning.  

medel som kräver kylförva

ett förbud är motiverade. 

Lagrum 

Livsmedelslagen (2006:804)  
Kontrollmyndigheten får enligt lagen meddela förelägganden och förbud (22 §),  

En myndighet får vidta åtgärder som anses

17 § andra stycket förvaltningslagen 
Innan myndigheten kan besluta om föreläggande eller förbud alternativt besluta om 
andra åtgärder ska kommunicering ske. 
 
_________ 
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§ 57  
 

För verkställighet  

Restaurang Da Vinci i Norr AB, Garnisonsgatan 39, 961 35 Boden, 
Delgivningskvitto  

 

 

Bilaga  
Hur man överklagar hos Länsstyrelsen 
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2013-673-465 

agasin V mobil anläggning. Beslut om omprövning av 
ämndens tidigare beslut daterat 2013-07-24 om riskklass-

ontrollavgift för livsmedelskontrollen 
  

läggning 

agasin V 
Freddy Herdenberg 

gen 11 

xxxx 
 

Beslut 

 
Miljö- och byggnämnden beslutar att Magasin V mobil anläggning inplaceras i 
riskklass 7, erfarenhetsklass B samt tilldelas en kontrollavgift på 2.0 timmar. Tim-
avgiften är för närvarande 978 kr, vilket medför en kontrollavgift om 1956 kr.  

Kontrollavgiften ska betalas med helt avgiftsbelopp samma kalenderår som verk-
samheten avses bedrivas.  

Överklagan 

Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Norrbottens län, se bilaga. 
 
 
Beskrivning av ärendet 

Tidigare beslut 
 
Den 24 juli 2013 skrev Miljö- och byggnämnden ett beslut om riskklassning och år-
lig avgift för livsmedelskontroll för Magasin V mobil anläggning. Från beslutet 
framgick att företaget inplacerades i riskklass 7, erfarenhetsklass B samt tilldelades 
en årlig kontrolltid på 3.0 timmar vilket innebär en avgift på 2934 kronor. 
 

Begäran om omprövning  

Den 29 juli tog Miljö- och byggnämnden emot en begäran om omprövning från 
Freddy Herdenberg angående beslut om riskklassning och årlig avgift för livsme-
delskontroll för Magasin V mobil anläggning (dnr: 673-2013-465). Från begäran 
om omprövning framgick bland annat att Freddy Herdenberg ansåg att den kon-
trolltid som debiterats verksamheten inte är rimlig.  

§ 58 M
n
ning och årlig k

Livsmedelsanläggning 
Magasin V mobil an
 
Registrerat firmanamn och adress 
M

Fagottvä
961 46 BODEN 
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§ 58  
Detta med anledning av den tillfälliga verksamheten och att försäljningen avbröts
förtid eftersom kunderna uteblev.  

Den 1 augusti 2013 blev Freddy Herdenberg informerad om att Miljö- och

 i 

 bygg-
nämnden kommer att ta upp beslutet för omprövning på sammanträdet i slutet av 

 

lagen och förordning om avgifter för offentlig kontroll av livsme-
en kommun skyldig att ta ut avgifter för den kommunala livsmedels-

kontrollen. För att fastställa avgiften för kontrollen måste de livsmedelsan-
ar som finns i kommunen placeras in i klasser utifrån den risk an-

läggningen utgör samt efter Miljö- och byggnämndens erfarenhet av anläggningen. 
 

bedömning av Magasin V mobil anläggning anges i ta-
bellen nedan. Vid bedömningen används Livsmedelsverkets vägledning ”Risk-

smedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid” som finns på 
sida www.slv.se. För mer information om hur kontrolltiden 

ftersom det finns särskilda omständigheter anser Miljö- och byggnämnden det 
lltiden för Magasin V mobil anläggning. 

heten ska ha en årlig kontrolltid på 2 timmar med 
öretaget i sin anmälan uppgett att det är en tidsbegränsad verk-

september.  
 

Skäl för beslut 

Bedömning  
 

 livsmedelsEnligt
del är 

läggning

Ett företags årliga kontrollavgift baseras därefter på det antal kontrolltimmar som
inklassningen ger multiplicerat med den kommunala timavgiften som för närvaran-
de är 978 kronor. Beslutet om riskklassning och årlig avgift för livsmedelskontroll 
baseras på uppgifter från livsmedelskontrollen den 24 juli 2013.  
 
Miljö- och byggnämndens 

klassning av liv
livsmedelsverkets hem
beräknats se även bilaga ”Så räknar vi ut din kontrollavgift”.  

E
skäligt att reducera den årliga kontro

er att verksamNämnden bedöm
anledning av att f
samhet som sträcker från den 18 juli 2013 till och med den 27 juli 2013.  
 
Miljö- och byggnämnden anser att en årlig kontrolltid på 2 timmar speglar verk-
samhetens tillsynsbehov på ett lämpligare sätt varför kontrolltiden reduceras med  
1 h.  
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§ 58  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

avgifter 
roll inom 

je 

 

Faktorer Bedömning 
Verksamhet och typ av livsmedel Högrisk 
Produktionens storlek Ytterst liten 
Konsumentgrupp Ej känslig 
Kontrolltidstillägg (märker/förpackar 

/eller utformar märk-
ning/presentation av livsmedel). 

1 timme 
livsmedel och

 
 Erfarenhetsklass B: Normalläget 

Lagrum 

Beslutet är meddelat med stöd av 3-6 och 9 §§ förordning (2006:1166) om 
för offentlig kontroll av livsmedel och taxa miljö- och byggnämndens kont
livsmedels- och foderlagstiftningen samt timavgift vid tillämpning av taxan, som 
fastställts av kommunfullmäktige 2011-12-19, § 175. 

Information 
 
Eftersom Magasin V är en tillfällig verksamhet används istället ordet kontrollavgift 
istället för årlig kontrollavgift i beslutet. Dock är summan för kontrollavgift likvär-
dig som årlig kontrollavgift bortsett från att betalningen inte är återkommande var
år.  
 
___________  

För verkställighet 

Freddy Herdenberg, Fagottvägen 11, 961 46 Boden, delgivningskvitto 
 

Bilagor 
Så räknar vi ut din kontrollavgift 
Hur man överklagar 
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Dnr 2013-776-422 

öreläggande att kontrollera grundvatten på Kusön 
  

Bes

Milj knisk n att genomföra provtag-
ningar av grundvattnet på Kusön under hösten/vintern 2013. Avsikten med prov-
tagn o kämpningsmedel i grund-
vattn

Prov ovtagningspunkter i det sekundära vatten-
skyd  plats inom vattensky tt prov ifrån råvat-
tenbrunn för jämförelser. Platserna ska vara skiljda ifrån varandra med minst 300 

te mån spegla olika markanvändningsområden. 

svatten från vattentäkten på 
attentäkten har varit i drift sedan 1999. Sedan 2010 finns ett vatten-

kyddsområde för Kusöns vattentäkt med tillhörande skyddsföreskrifter fastställda 

e och entreprenörer har uttryckt önskemål om att få bedriva olika verksamheter, 
h nyetableringar, på Kusön. Det är även rimligt att anta att det kan 

 att bosätta sig permanent i fritidshus.  

sön under 
ng tid bedrivits jord- och skogsbruk. För att belysa verksamheternas eventuella 

 på grundvattnet är det viktigt med undersökningar och provtagning. 

 

essa provtagningar är mer att betrakta som stickprov, ska ge ledning för hur fort-
satta provtagningar ska ske samt, om det är möjligt, ge en bild av den hur den fram-
tida markanvändningen på Kusön kan utformas 

Miljö- och byggnämnden har för avsikt att fastställa ett provtagningsprogram för en 
långsiktig övervakning av grundvattnet på Kusön, där även beskrivning av markan-
vändning och jordartstyper kan komma på fråga. 

§ 59 F

lut  

ö- och byggnämnden förelägger te a förvaltninge

ingen är att undersöka eventuella förek
et.  

ke i minst två pr

mster av be

tagningarna ska s
dsområdet och en ddsområdet, samt e

meter och i möjligas

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 

Centralorten Boden och dess närområde förses av drick
Kusön. Grundv
s
för vattentäkten. Grunden för beslutet är att Kusöns vattentäkt ska kunna förse 
kommunen med dricksvatten under lång tid. 

Kusön är en ö belägen i Luleälven med odlingslandskap, skog och fritidshus. Mark-
ägar
både pågående oc
finnas önskemål om

Skäl för beslut 

Syftet med kontrollen av eventuella bekämpningsmedel är att det på Ku
lå
påverkan

D



Miljö- och byggnämnden  Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2013-09-16 

Sid 

31 (59) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 59  
För genomförande 

förvaltningen, Bodens kommun 

 

 

 

 

Tekniska 
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Dnr 2013-509-400 

edverkan i Miljösamverkan Norrbotten  
  

iljö- och byggnämnden i Bodens kommun beslutar att ställa sig positiva till en 
medverkan i Miljösamverkan Norrbotten. 

Beskrivning av ärendet 

Tillsynsrådet har bedrivit det lokala och regionala samverkansarbetet i Norrbotten 
nder ett antal år. Tillsynsrådet har representanter från de fyra regionala områdena 

Fyrkanten, Malmfälten, Östra norrbotten och A-kommunerna samt Länsstyrelsen 
och Kommunförbundet.  

id utvärdering av Tillsynsrådets verksamhet har det framkommit att en ökad sam-
verkan inom länet är nödvändig för att tillsynsverksamheten ska bli effektiv och 
enhetlig för alla kommuner, liten som stor. Tillsynsrådet har utifrån de diskussioner 
som förts med länets kommuner utarbetat ett konkret förslag till bildandet av Miljö-
samverkan Norrbotten. Förslaget diskuterades med ordförande och chefer vid träff-
punkt miljö- och bygg i Gällivare den 14-15 maj 2013. 

Det framtagna förslaget innebär att Tillsynsrådet övergår i en regelrätt ”miljösam-
verkan” där en styrgrupp bildas med kommuner, länsstyrelsen och Kommunför-
bundet. En projektledare anställs och Miljösamverkan Norrbotten börjar verka un-
der våren 2014. Miljösamverkan ska förenkla och effektivisera tillsynsarbetet ge-
nom ett gemensamt framtagande av t.ex. mallar, skriftliga rutiner och handböcker.  

Miljösamverkan Norrbotten föreslås genomföras som ett projekt under 2-3 år som 
sedan utvärderas innan en eventuell permanentning. En framtida samverkan med 
Västerbotten bör vägas in när projekttiden beslutas. 

Bodens kommuns kostnad för att medverka i Miljösamverkan Norrbotten är beräk-
nad till 15 010 kr per år.   

Skäl för beslut 

Miljösamverkan Norrbotten syftar till att skapa ett forum för samverkan mellan 
norrbottenskommunerna, länsstyrelsen och Kommunförbundet Norrbotten kring 
frågor som gäller tillsyn och prövning enligt miljöbalken.  

Miljösamverkan ska effektivisera miljö- och hälsoskyddsarbetet enligt miljöbalken 
och ska ge stöd till myndigheternas tillsyn, som utöver inspektioner också innefat-
tar informationsinsatser och aktiviteter. 

§ 60 M

Beslut  

M

u

V
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§ 60  
  

Miljösamverkan Norrbotten ska: 

 

 Genom samverkan skapa förutsättningar för att myndigheterna kan dela kompetens 
petskompetensen. 

 

 -
er rättssäker handläggning av miljöfrågorna i länet. 

 

 

Kommunförbundet Norrbotten  

Höja kompetensen hos myndigheterna inom miljö- och hälsoskyddsområdet. 

med varandra i syfte att öka s

Ge bättre resursutnyttjande hos myndigheterna. 

Leda till samsyn och mer likartade bedömningsgrunder vid tillämpningen av miljö
balkens regelverk och en m

Öka kunskapen om miljö hos verksamhetsutövare och därmed förbättra förutsätt-
ningarna för ett bra miljöarbete och att nå miljömål och hållbar utveckling. 

Utveckla arbetet med projektinriktad tillsyn som metod. 

 

Bilagor 
Remiss – Miljösamverkan Norrbotten dat. 2013-06-04 
 

Delges 
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Dnr 2013-491-427 

arads 8:58 och Harads 1:98. Beslut om omprövning av 
nämndens tidigare beslut daterat 2010-03-09 och 2011-01-14 

för Svantes Vilt och Bär AB. 
  

Beslut  

om avgifter för prövning och till-
 § 172 följande: 

a 

heten eller riskerna med 

  det överklagas. 

- tt mervärdesskatt inte tas ut på avgiften,  

 ntelagen vid inbetalning efter förfallodagen, även 

 att nämndens beslut om avgift enligt 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen 
(1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, får verkställas 
enligt utsökningsbalken, vilket innebär att kravet kan överlämnas direkt till krono-
fogdemyndigheten för utmätning. 

Miljö- och byggnämnden återkallar de tidigare lämnade besluten om avgift 2010-
03-09 (Dnr. 084-2010-427) och 2011-01-14 (Dnr 885-2010-427). Detta beslut er-
sätter de tidigare lämnade besluten om avgift. 

Överklagan 

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

Beskrivning av ärendet 

Svantes Vilt och Bär, Lars Björngrim, besökte den 20 maj 2013 miljö- och bygg-
nämnden, Holger Hansson Palo, för att informera om de avgifter som företaget fått 
av miljö- och byggnämnden i Boden. 

§ 61 H

om klassning och avgift 

Miljö- och byggnämnden beslutar med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808) 
och den av kommunfullmäktige beslutade taxan 
syn enligt miljöbalken daterat 19 december 2011

 Svantes Vilt och Bär AB, Edeforsvägen 73, 960 24 Harads, organisationsnummer 
556663-2294, ska betala en årlig tillsynsavgift fr.o.m. år 2013 

 avgiften uppgår enligt nu gällande taxa till 16 758 kronor per år + index. Faktur
skickas separat 

 att beslutet om den årliga avgiften gäller till dess verksam
verksamheten ändrats eller taxa ändras, 

att beslutet ska gälla även om

Nämnden erinrar om: 

a

att dröjsmålsränta utgår enligt rä
om beslutet överklagas, 
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§ 61   
Svantes Vilt och Bär har den 27 maj 2013 inkommit med en skrivelse till nämnden 
där de begär en omprövning av de årsavgifter som nämnden fastställt för deras mil-
jöfarliga verksamhet på fastigheterna Harads 8:58 och Harads 1:98. Svantes Vilt 
och Bär anser att avgiften till nämnden är oskälig och att de verksamheter som de 
bedriver på Harads 1:98 och Harads 8:58 hör ihop. 

 Bär bedriver en miljöfarlig verksamhet på fastigheten Harads 8:58 

serad på mer än 50 ton slaktvikt per 

psreningsanläggning som är dimensionerad för mer än 200 

 

mhet: 

 

för animaliska biprodukter som inte är avsedda 
0 

dukter på fastigheten Harads 1:98 
ingår som en del i den miljöfarliga verksamhet som Svantes Vilt och Bär bedriver 

arads 8:58.  

arads 
8:58 och Harads 1:98 hör ihop och beslutar därför om en gemensam tillsynsavgift.   

Svantes Vilt och Bär har den 16 maj 2013 mottagit 2 olika fakturor från miljö- och 
byggnämnden. Den ena fakturan 9 576 kr gällde deponi för nedgrävning av slaktav-
fall och den andra fakturan på 14 364 kr gällde slakteriverksamhet och avloppsre-
ningsanläggning.  

Skäl för beslutet 

Bedömning 

Svantes Vilt och
enligt miljö- och byggnämndens beslut daterade 2003-11-28 och 2008-02-12. Be-
slutet avser en anläggning med följande verksamheter: 

Kod 15.30 C  Slakteri med en produktion ba
kalenderår. 

Kod 90.20 C  Avlop
personekvivalenter. 

Svantes Vilt och Bär bedriver en miljöfarlig verksamhet på fastigheten Harads 1:98
enligt miljö- och byggnämndens beslut 2010-09-14 § 61. Beslutet avser en anlägg-
ning med följande verksa

Kod 90.250 Anläggning för att på annat sätt än genom förbränning per kalen-
derår bearbeta mer än 20 ton animaliska biprodukter som är kategori 1-, kategori 2-
eller kategori 3-material enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
1774/2002 om hälsobestämmelser 
att användas som livsmedel, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.32
eller 90.240. 

Nedgrävning av renslaktavfall/animaliska bipro

på fastigheten H

Miljö- och byggnämnden bedömer att de miljöfarliga verksamheterna på H
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§ 61  
 

 § 

 med 16 758 kr per år + index. 

 

 AB, Edeforsvägen 73, 960 24 Harads, delgivningskvitto 

 

Enligt den av kommunfullmäktige beslutade taxan daterad den 20 december 2010
116 om avgifter och prövning enligt miljöbalken, utgår för miljö- och byggnämn-
dens tillsyn av sådan verksamhet en fast årlig avgift

I egenskap av den som bedriver verksamheten är ni betalningsansvarig enligt taxan.

___________  

För verkställighet 
 
Svantes Vilt och Bär

Bilaga 
Hur man överklagar hos Länsstyrelsen 
Klassificerings- och avgiftsunderlag 

 

 

 



Miljö- och byggnämnden  Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2013-09-16 

Sid 

37 (59) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

Dnr 2006-371-451 

xxxx: Föreläggande att vidta åtgärder enligt Miljöbalken  

Vanligt avfall - skräp 

 gasolbehållare, plankor, fat/tunnor och 
 framgår av fotografier enligt bilaga till godkänd avfallsanläggning 

 med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning till 2 

en förklaras vara omedelbar justerad. 

, att senast 2013-10-23 transportera bort 
llt farligt avfall som batterier, kärl med farligt avfall, lysrör, kemikalier i fat/tunnor 

som framgår av fotografier enligt bilaga till godkänd mottagningsanläggning. 

Detta beslut är fattat med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken och med hänvisning till 2 
ap 3§ miljöbalken. 

 
Skrotbilar – med körförbud 
Miljö- och byggnämnden förelägger xxxxx, att senast 2013-10-23 forsla bort föl-
jande fordon från fastigheten till auktoriserad bilskrotningsanlägging. 
 
Miljö- och byggnämnden förelägger vidare xxxxx, att senast 2013-10-23 lämna in 
kvitto från bilskroten på fordonen som skrotats. 
 
Detta beslut är fattat med stöd av 26 kap. 9, och 21 §§ Miljöbalken och med hän-
visning till 2 kap. 3 § miljöbalken. 
 
Miljö- och byggnämnden kan komma att om ovanstående åtgärder inte genomförs 
ansöka om verkställighet av beslutet hos kronofogdemyndigheten i enlighet med 
miljöbalken 26 kap. 17 §. 
 

§ 62 x
  

Beslut 

Miljö- och byggnämnden förelägger xxxx, att senast  2013-10-23 skicka vanligt 
avfall som bl a däck, ventilationskanaler,
övrigt avfall som
 
Detta beslut är fattat
kap. 3 § miljöbalken. 
 
Paragraf
 
Farligt avfall 
Miljö- och byggnämnden beslutar att xxxx
a

 

k
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§ 62  

  

 xxxxx i Boden 

Beskrivning av ärendet 

Fastigheten – adress

Adress   
Gata/väg Kommundel 

  

xxxxx  BODEN  
Totalt/Område Landareal 

(Kvm) 
Vattenareal 
(Kvm) 

Totalareal 
(Kvm) 

    

892 

 

elser. Fastigheten bebos av bl a 

xxxx. 

igare, 2006-05-29, fått in klagomål på skrotbilar på denna 
mt i xxxxx. En skrivelse sändes över till xxxxx den 31 maj 2006 med begäran att 

nämnden.  

 finns vanligt avfall, fordon och 

g på marken skall också forslas bort och lämnas till an-
ggning som har tillstånd att ta emot Farligt avfall. 

 
 

Totalt: 892 0 
 
Lagfaren ägare  

xxxxxx. För fastigheten gäller utomplansbestämm
xxxxx. 

Klagomål på nedskräpning 
Miljö- och byggnämnden har under perioden 2011 – 2012 fått in fler anonyma kla-
gomål på ovårdad  och nedskräpad tomt och övergivna fordon på fastigheten 
x

Nämnden har även tid
to
ta kontakt med Miljö- och bygg

Senast under 2012 skickades en inspektionsrapport med foton tagna, daterat 2012-
7-20, till xxxxx. 0

Inspektion av förhållandena på fastigheten har gjorts den 26 juli 2013 
Vid inspektionen konstaterades att det på tomten
farligt avfall. Förhållandena fotodokumenterades vid inspektionen. 
 
Vanligt avfall 
Däck, ventilationskanaler, gasolbehållare, plankor, fat/tunnor etc.  
 
Farligt avfall 
Lysrör och batterier som lå
lä
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§ 62  

 
 

Skick 
Fordon – uttjänta bilar  
Fordon – Reg 
nr 

Nuvarande ägare 

   
xxx xxx Körförbud – juni 2004 
xxx Körförbud – mars 2007 Xxx 
xxx x Körförbud – januari 2007 Xx
xxx Xxx Körförbud – april 2001 
xxx Körförbud – febXxx ruari 2001 
xxx Xxx Körförbud – ma  rs 2011
xxx Xxx Fordonet är avställt 
   

 
 

Lagstöd 

Miljöbalken (1998:908) 
Enligt 15 kap. 30 § miljöbalken får ingen skräpa ned utomhus på en plats där 
mänhete

all-
n har tillträde eller insyn till. Enligt 2 kap 3 § miljöbalken är alla skyldiga 

 26 kap. 9 § förelägga att följa miljöbal-

 behövs för tillsynen får begäras in med stöd av 26 

nämnden bedömer att uppställning och förvaringen på fastigheten 
s 15 kap. 30 §. 

att vidta skyddsåtgärder och försiktighetsmått om det finns risk att verksamheten 
medför negativ påverkan på människors hälsa eller miljön. 
 
Tillsynsmyndigheten får enligt miljöbalken
kens bestämmelser och enligt 26 kap. 14 § förelägga med vite. 
 
Uppgifter och handlingar som
kap. 21 § miljöbalken. 

Bedömning 

Miljö- och bygg
xxxxx av bl a följande är sådant avfall som faller under miljöbalken

astigheten ligger intill väg nr xxx mellan xxx och xxx. F
 
Vanligt avfall 
Däck, ventilationskanaler, gasolbehållare, plankor, fat/tunnor etc.  
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§ 62  

 
Farligt avfall 

6 e
 
Sammanfattning 
Fastigheten xxxxx ligger alldeles intill väg nr xx ngen mycket 
tydligt kan ses. 

E  15 kap. 30 balken (1998:808) gäller att ingen får skräpa ned utomhus 
på en plats som a heten har tillträde eller in
 
Enligt 15 kap. 1 § avses med avfall varje föremå ns som ingår i 
en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig 
att sig göra av med. 
 

Lysrör och batterier.  
 bilar och 1 mop d.  

x varifrån nedskräpni

nligt  § miljö
llmän syn till. 

l, ämne eller substa

Personbilar och däck. Flertalet av personbilarna är i sådant skick och har körförbud 
m hand, rustas upp eller skrotas. För uttjänta fordon och däck finns 

rdningarna om producentansvar för bilar 

ch 
ial, redskap och annat 

råte. 

 medföra en risk för 
rorening av mark och grundvatten, även risk för påverkan av närliggande vatten-

ontoret har påtalat dessa risker för xxxxx såväl muntligt som i 
nden, trots detta har rättelse inte skett, varför ett förläggande 

ilagor 

ing med anvisningar om överklagande 

Foton från inspektionen den 26 juli 2013 
 
Delges  
 
Xxxxx, Boden 

 
 

att de bör tas o
också ett producentansvar enligt Föro
(2007:185) samt för däck (1994:1236) där det förs fram att producenterna skall ta 
emot dem för skrotning alt återvinning. 

Fastighetsägaren bör snarast genomföra en ordenlig uppstädning av hela tomten o
inte nyttja den som en förvaringsplats för olika sorters mater
b
 
Uppställning av skrotbilar/uttjänta fordon och batterier etc kan
fö
täkter föreligger. 
 
Samhällsbyggnadsk
inspektionsmeddela
bedöms nödvändigt. 
 
_________ 

B

Besvärshänvisn
Inspektionsanteckningarna den 26 juli 2013 
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Dnr 2013-652-427 

orpgärdan 2:5 m fl. Beslut med försiktighetsmått över Bo-
 anmälan enligt miljöbalken om miljöfarlig verk-

lsoskydd (1988:899) 
  

 Lulevägen 42 och 44 

08) om följande försiktighetsmått förelägga Norrbottens trav-

 

idas ut på åkermark som näringsämnen 

 

 av minst 150 meter från bostadshus, vattendrag och ev. vat-
. 

ort av gödsel ska ske så att spill förhindras. Bortforsling av gödseln skall 
 gödselbehållarna. Gödsel-

aste mån inte läcker till 
lig tillsyn och tömmas så ofta behov 

iska produkter ska hanteras på sådant sätt att förorening av mark, ytvatten 
atten inte kan ske. 

§ 63 T
dentravets
samhet och hä

Fastighetsbeteckning: Torpgärdan 2:5 m. fl 
Anläggningens namn: Bodentravet, travbanan, 961 74 Boden 
Besöksadress: 
Verksamhetsutövare: Norrbottens Travsällskap, Travbanan, 961 74 Boden 
Org.nr/personnr: 898500-1034 
 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar med stöd av 26 kap. 9 § samt 2 kap. 2 och 3 §§ 
Miljöbalken (1998:8
sällskap, Travbanan, 961 74 Boden, org nr 898500-1034 om följande försiktighets-
åtgärder. 
 
1. Verksamheten ska bedrivas så att den i huvudsak överensstämmer med vad som

angetts i anmälningshandlingarna och i övrigt har åtagit sig i ärendet om inte 
annat framgår av följande punkter 

 
2. All gödsel ska samlas upp och lagras i godkänd gödselvårdsanläggning, forslas 

till Bodens Energi AB som bränsle för förbränning och energiåtervinning eller 
spr

 
3. Ensilage ska lagras under plast. Ev. förekommande pressvatten från ensilering 

ska samlas 
 
4. Mellanlagring av stallgödsel i fält, så kallad stuka eller kompost, får inte ske 

inom området. Vid bortforsling och omlastning av gödseln får gödseln lagras på
det fält där gödseln ska spridas. Gödseln ska då läggas på torr och jämn plats 
och på ett avstånd
tentäkter

 
5. Transp

ske så ofta behov föreligger och inte spillas utanför
en i möjlighanteringen skall skötas så att näringsämn

agmiljön och gödselbehållarna skall ha d
föreligger. 

 
. Kem6

eller grundv
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§ 63  

7. Vid lagring av diesel eller andra petroleumprodukt ska dessa lagras på en oge-
nomsläpplig invallad yta eller i täta behållare under tak. Invallningen ska rym
ma den största cisternens volym och minst 10

 

-
 % av övriga cisterners volym. 

8. Den ekvivalenta ljudnivån från verksamheten får som riktvärde utomhus vid 

kl. 07.00-18.00 

 kl. 18.00-22.00 
40 dB (A)     Nattetid   kl. 22.00-07.00 

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

rad och aktuell anmälan enligt Miljöbalken och förordningen om miljö-
farlig verksamhet och hälsoskydd (1988:899). 

nivå C, enligt bilagan till förord-

t bedriva ponny-

-

närmaste bostadshus inte överstiga 
 
50 dB(A) Vardagar utom lördagar  
45 dB(A) Lördagar, söndagar och helgdagar kl.  07.00-18.00 
45 dB (A) Kvällstid  

 
Mom

Beskrivning av ärendet 

Norrbottens travsällskap, Bodentravet har den 15 och 17 juli 2013 lämnat in en 
uppdate

Allmänt 

Den anmälningspliktiga verksamheten på Bodentravet utgörs av uppstallning fn 
av 133 hästar och har NI-kod 1.20, prövnings
ningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
 
Den dagliga verksamheten är att bedriva tävlingsverksamhet med hästar, hyra ut 
stall och boxplatser för träningsverksamhet på Bodentravet sam
travskola. Anläggningen har 184 boxplatser varav 70 boxar är avsedda för per-
manent uppstallade hästar. 11 tränare är anslutna till Bodentravet, av dessa har 2 
tränare hästar i stallen på banan. 
 
Utöver detta finns på anläggningen en hästshop (försäljning av utrustning till 
hästägare) samt en hästklinik. 
 
Tävlingsverksamhet bedrevs under 2012 med 36 dagar per år, och sammanlagt 
kördes det 325 lopp. 
 
Många av de hästknutna verksamheter som finns inom området bedrivs av andra 
verksamhetsutövare och entreprenörer bla banskötsel, städning, restaurangverk
samheter, hästklinik och hästshop. 
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-
r de allmänna hänsynsreglerna enligt Miljöbalken. Företaget uppger sig känna till 

 
hur företaget uppfyller kraven i hänsynsreg-

rg an-

Fa smedel, lysrör, färgrester, alkaliska batterier. 
Al
av

Ut

Delar av verk s område är anslutna till det kommunala spill– och dagvat-
ten
äm  
för
ingsäm

Gö

Ca

Bo
ko å allt strö och gödsel. 

Gö
de id behov. Gödseln transporteras bort för att an-
vändas vid jordtillverkning, nä

Ut

De utsläpp till luft som förekommer är från biltransporter och bedöms vara små. 

Bu

Stö tävlingsdagarna, ca 25 dagar per år, och då 
frä st från högtalaranläggningen. 
Företaget har utfört bullermätningar vid närboende. Mätningarna visar ljudnivåer 
som i flera fall överskrider Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller. 
 

§ 63  

Hänsynsregler 

Företaget uppger i sin miljökonsekvensbeskrivning av verksamheten att man beak
ta
de krav som ställs på verksamhetsutövaren i de allmänna hänsynsreglerna i kap 2
Miljöbalken. I anmälan redogörs också 
lerna. 

Råvaror, bränslen och kemiska produkter 

Ca 100 liter bensin används årligen till gräsklippare mm. 150 - 200 liter fä
vänds för underhåll av byggnader. 
Kemiska medel förvaras i förråd och garage. 

Farligt avfall och övrigt avfall 

rligt av fall utgörs av lösning
lt avfall samt material som återvinns omhändertas av de i kommunen verksamma 
fallsentreprenörerna för omhändertagande av avfall. 

släpp till vatten 

samheten
systemet. Rasthagarna är dock inte anslutna till något avloppssystem. Närings-
nen från gödsel i rasthagarna kan urlakas. Rasthagarna mockas ur en gång per år
 att undvika urlakning och den gödselbemängda jorden tas om hand som när-

nen för jordbruksändamål. 

dselhantering 

 500 kubikmeter strömedel används i de sk gästboxarna. 

dentravet uppger vidare att efter varje tävlingsdag måste måste alla boxar som 
mer att nyttjas att tömmas helt pm

dsel från verksamheten förvaras på två gödselplattor med tre väggar vardera, 
ssa töms var tredje vecka eller v

ringstillskott eller för energianvändning som bränsle. 

släpp till luft 

ller 

rande buller kan förekomma under 
m
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ter 

et har för avsikt att miljödiplomera sig enligt kriterier som Svenska Trav-

§ 63  

Kemiska produk

Till anmälan har bifogats varuinformationsblad över små mängder kemikalier bl a 
färg, lösnings- och rengöringsmedel som förbrukas i verksamheten. 

Egenkontroll 

Företag
sportens Centralförbund fastställt. 

Lagrum 

Miljöbalken 26 kap. 9 §. Miljö- och byggnämnden får besluta om de förelägganden 
t föreskrifter, domar och andra beslut 

alken ska följas. 
och förbud som behövs för att denna balk sam
som har meddelats med stöd av b

Miljöbalken 2 kap. 2 §. Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet el-
ler vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verk-
samhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och 

er olägenhet. miljön mot skada ell

Miljöbalken 2 kap. 3 §. Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet el-
ler vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta 
de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att 
verksam- heten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa
ler miljön. I samma syfte skall vid 

 el-
yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga 

tt anta att en verksam-
skors hälsa eller mil-

n, 

 Norrbottens Travsällskap nu har lämnat visar att mindre ändring-
r 

 från 2004. 

kvensbeskrivning redogjort för företagets verk-
-

ildningsfrågor en viktig del. 
 

teknik. 
   Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl a
het eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för männi
jön. 

Beslut över tidigare inlämnad anmälan 

Miljö- och byggnämnden har tidigare den 10 maj 2004, paragraf 57, (1997-289-
485) lämnat enligt Miljöbalken till dåvarande Norrbottens Travsällskap, Travbana
961 74 Boden beslut med försiktighetsmått. 
 
Den anmälan som
ar av verksamhet har ägt rum bl a av hur gödselfrågan är löst. Detta beslut ersätte
beslutet

BEDÖMNING 

Travsällskapet har i sin miljökonse
samhet och de skydds- och kontrollåtgärder som genomförs för att minska miljöpå
verkan. Där utgör också, som företaget redovisar, företagets och personalens ut-
b
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§ 63  

Av anmälan framgår o
som hänsynsreglerna i

ckså att företaget är medveten om de krav och skyldigheter 
 kap. 2 miljöbalken ställer på verksamhetsutövaren. Verk-

 

 

en - 25 P-83/51, Boden 4:126 m fl Torpgärdans travbana, fastställd av 

Verksamhetens område har sin ytvattenavrinning till Nylandsbäcken och vidare till 

 

 

 från tävlingsbanan innehåller också gödsel. På platsen för hantering av 

Gödseln som har ett stort spåninnehåll och som inte nyttjas för jordbruksändamål 
everk i Pagla som bränsle. 

 

Vardagar utom lördagar  kl. 07.00-18.00 

omentana ljud nattetid får inte överstiga 55 dB (A). 
 
___________ 

samhetsutövaren måste därför fortlöpande hålla sig kunnig med vad som åligger en
verksamhetsutövare. 

I övrigt gör Miljö- och byggnämnden följande bedömning. 

Planförhållande och verksamhetsområde 

Detaljplan
Länsstyrelsen 1983 - för området beskriver att den anmälda trav- och hästverksam-
het får bedrivas inom detta område; dvs fastigheten Torpgärdan 2:5. 
 
Lokaliseringen och gödselhantering 

Svartbyträsket som är en mycket känslig recipient som redan är överbelastad med 
näringsämnen och tål inte någon ytterligare belastning. I verksamheten uppkommer 
ca 2000 kubikmeter gödsel. Åtgärder mot läckage av näringsämnen som fosfor och
kväve från gödseln måste vidtas. 

Rasthagarna bör därför mockas veckovis och gödseln måste förvaras på gödselplat-
ta eller gödselbehållare eller på annat sätt så att läckage av näringsämnen inte upp-
står. Nämnden har tidigare, den 2 september 2003 lämnat föreläggande om försik-
tighetsmått avseende gödselhanteringen. Föreläggandet ingår i detta beslut. 
 
Material
material för tävlingsbanan siktas återvunnet material från banan. De grövre fraktio-
nerna återanvänds på banan och de finare fraktionerna används till rakbanan. 
 

används för energiåtervinning vid BEAB’s värm

Buller 
 

judet från verksamheten kan vara störande för närboende. L
 
Den ekvivalenta ljudnivån från verksamheten får därför som riktvärde utomhus vid 
närmaste bostadshus inte överstiga 
 
50 dB(A) 
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 
 
M
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§ 63  
 
 

 

n 

 

Bilaga Besvärshänvisning 

Delges 

Norrbottens travsällskap, Travbanan, 961 74 Bode
Bodens kommun, tillväxtförvaltningen 
Bodens Energi AB, Slipvägen 7 i Boden 
Länsstyrelsen i Norrbottens län, 971 86 Luleå 
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Dnr 2103-614-427 

Miljöbalken om Försök med användning av krossad hytt-
sträckor i Boden 

  

d stöd av 26 kap. 9 § Miljöbalken och 21 
rksamhet och hälsoskydd samt med hän-

- 5 §§ Tekniska förvaltningens gatu-
avdelning i Bodens kommun att vidta följande åtgärder och försiktighetsmått. 

1. Försöket med användning av krossad hyttsten för halkbekämpning på två väg-
sträckor i Boden får ske enligt anmälan och drivas så att inga olägenheter eller 
störningar för omgivningen uppkommer 

 
2. En god dokumentation av den aktuella krossade hyttstenen som kommer att an-

vändas skall vara klarlagd och i övrigt hanteras vad som i övrigt åtagits i anmä-
lan 

 
3. Graden av stabilitet och hur långt materialets olika kemiska processer har nått 

skall vara klarlagd i den krossade hyttstenen 
 
4. Verksamheten får bedrivas under de tider som anges i anmälan 
 
5. Efter genomförda åtgärder skall en kortfattad redovisning lämnas till Miljö- och 

byggnämnden senast 3 månader efter avslutad verksamhet. Av redovisningen 
skall framgå förutom mängden utspritt material som nyttjats även en samman-
ställd redovisning av effekter av fältförsöket och inte minst de synpunkter av 
miljökaraktär som framkommit 

 
6. I övrigt hänvisas till nämndens resonemang i avsnittet Motivering under delru-

briken Skäl för beslutet. 

Avgift 

Nämnden beslutar även med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken och den av kommun-
fullmäktige beslutade taxan att ta ut en avgift för handläggningen av anmälnings-
ärendet. Avgiften är 1 596 kronor. Faktura skickas separat. 

Överklagande 

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen, se bilaga. 

§ 64 Föreläggande med försiktighetsmått över anmälan enligt 

sten för halkbekämpning på 2 väg

Beslut  

Miljö- och byggnämnden förelägger me
och 27 §§ Förordningen om miljöfarlig ve
visning till 26 kap. 19 och 21 §§ samt 2 kap. 3 
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§ 64  

Beskrivning av ärendet 

Bodens kommun, Tekniska förvaltningens Gatuavdelning, har genom Joakim Kyräs 
lämnat in den 4 juli 2013 en anmälan enligt Miljöbaken om miljöfarlig verksamhet 
Försök med användning av krossad hyttsten för halkbekämpning på två vägsträckor 

tätort. 

 

t al-

ommunens gatuavdelning bör kunna 

t vägnät. 

i Bodens 

Fakta kring hyttstenen 

Halkbekämpning av vägnätet görs i regel genom sandning med natursand. Eftersom
det finns ett allmänt önskemål att minska förbrukningen av naturliga ämnen har 
Bodens kommuns gatuavdelning önskat genomföra försök med hyttsten som et
terntiv till sand och grus. 

Hyttstenen kommer från SSAB i Luleå som en restprodukt vid deras järntillverk-
ing. Ett krossat hyttstensmaterial bedömer kn

nyttjas för halkbekämpning och därmed ersätta det naturliga gruset och sanden var-
för ett försök är planerat att ske på 2 vägsträckor i Bodens kommun (en vanlig tra-
fikgata med bostäder och en gc-väg). 

Av anmälan framgår att materialet är undersökt och väldokumenterat och kan be-
tecknas som ett icke farligt ämne varför dess kemiska egenskaper skulle göra det 
ämpligt att nyttja vid halkbekämpning av ett hall

Aktuella vägsträckor för försöket 

De aktuella vägavsnitten är Erikslundsgatan och g/c-vägen längs med Torpgärdsle-
den i Boden. 

 
 
Erikslundsgatan är en bostadsgata som även trafikeras av stadsbussr. Den är ny-
lagd och försedd med rännstensbrunnar. Gatan är ca 900 m lång mellan korsningar-
na med Jägarvägen respektive Gränsvägen. Gammelängsgatan delar den i två unge-
fär lika långa delar. 
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G/c-vägen längs Torpgärdsleden från korsningen med Travbaneleden till Bräns-
nnstensbrunnar finns längs sträckan. 

en av praktiska skä1. Båda ärnog långa att rymma såväl prov-
sträcka so ikartade. 

Genomförande av försöket 

nde av skyddsåtgärder. 

lanvägen är ca 1 700 m lång. Ett antal rä
 
På såväl Erikslundsgatan som på g/c-vägen kommer en provsträcka och en refe-
renssträcka att märkas upp, vardera minst 300 meter lång. De två vägavsnitten har 
valts huvudsaklig

m referenssträcka som är l
 
Erikslundsgatan, med sin lokaltrafik, behöver inte halkbekämpas direkt på morgo-
nen dä det är en lokalgata vilket underlättar genomförandet av försöket. Gång- och 
cykelvägen längs med Torpgärdsleden går att halkbekämpa under dagen. 

Ett fältförsök som görs under sandningssäsonen och kommer igång under hösten 
2013 och pågår till våren 2014. Under försöket kommer kontroller av funktion, mil-
jöeffekter bl a på omgivning, vatten och luft att ske, spridning, hantering av materi-
alet, effekter, urlakning, hållbarhet samt trafikanters och närboendes synpunkter. 
 

Övrigt 

I anmälan finns också en genomgång av Miljöbalkens hänsynsregler i kap. 2 om 
kunskap, försiktighet, hushållning, lokalisering samt utföra

Skäl för beslutet 

Allmänt 

Hyttsten 

Råvaran till hyttsten och hyttsand är masugnsslag, som produceras parallellt med 
järnframställning i masugnar. Vid SSAB’s anläggningar bl i Luleå produceras tu-
sentals ton masugnsslagg per år. Vid tappning har masugnsslagg en temperatur på 
ca 1500 Celciusgrader. Rätt hanterad kan den omvandlas till olika produkter med 
speciella egenskaper. Ett certifieringsarbete har pågått vilket gett att flera av hytt-
stenssorterna är CE-märkta. 

 

Hyttsten består i huvudsak av osmälta naturliga bergartet och innehåller främst ki-
sel och kalk. Produkten kännetecknas av låg skrymdensitet, hög friktion, hög isole-
ringsförmåga och cementegenskaper. 

Motivering 
tt Bodens kommun strävar efter att minska nyttjandet av naturliga råvaror som 

-
A
berg, sten, grus och sand är bra både ur natur- som hushållningssynpunkt. Detta in
går också som en del i de lokala miljömålen som fullmäktige antog den 18 septem-
ber 2006, paragraf 143. 
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I kommunens strategiska plan 2013 – 2015 finns också upptaget att minska klimat-
 

u-

iljö- och byggnämnden ställde sig redan till vintersäsongen 2010 – 2011 positiva 

uleå och Boden har i beslut ansett att användningen 
 

ar 
et inte är lämpligt med sådan användning. 

r 

Enligt det anmälda försöksprojektet som nu är föremål för ett fältförsök skall olika 
elysas bl a de miljöeffekter som kan uppkomma eller uppstå som påver-
n, luft, spridning av innehållet etc. 

ltförsök för att undersöka om krossad hyttsten är ett funk-
onellt, miljömässigt och ekonomiskt alternativ till natursand eller bergkross vid halkbe-

d 

ngerar krossad hynsten mot halka, ger det ökat risk för att cyclar får punkte-

g-

aller eller andra föroreningar (speciellt svavel) 
 

påverkan och ha en god bebyggd miljö samtidigt som det förs fram att skydda våra
vatten. 
 
Miljö- och byggnämnden har tidigare vid ett flertal tillfällen tagit del av den dok
mentation som bl a SSAB och Luleå Tekniska Universitet lämnat om hyttstenens 
egenskaper bl a i flera rapporter utgivna av Trafikverket/vägverket 
 
M
till ett försök från Trafikverket och SVEVIA till halkbekämning på en vägsträcka 
väster om Luleälven i trakterna kring Unbyn. Dock kom inte detta försökt i gång 
pga rådande väderleksförhållanden. 
 
Miljö- och byggnämnderna i L
av hyttsten som konstruktionsmaterial vid vägbyggen inte behöver särskilt prövas
genom ett anmälningsförfarande enligt Miljöbalken för olika aktuella vägprojekt. 
Detta eftersom det genom samarbetet bl a med Trafikverket tagits fram manualer 
och böcker hur och på vilket sätt hyttstenen som en biprodukt kan användas och v
d
 
Nämnden har dock inte hittills rekommenderat användning i vissa känsliga biotoper 
och där vattenpåverkan finns. Samma synsätt har gällt bl a inom tomtområden elle
under bostadshus. Därför bör dessa frågeställningar tas med i fältförsöket. 
 

effekter b
kan i vatte
 
I anmälan lämnas följande beskrivning av projektet. 
 
________  
 
”3 BESKRIVNING AV PROJEKTET 
Det planerade projektet är ett fä
ti
kämpning. Försöken kommer att utföras på en bostadsgata och en gång- och cykelväg, me
referenssträckor av motsvarande kanktär. Försöken avses starta då sandningssäsongen 
hösten 2013 börjar och pågå till våren 2014. Under fórsöksperioden avses följande delar 
kontrolleras och utvärderas: 
- Funktion; fu
ring? 
- Naturresurssynpunkt; ersättning till natursand/naturgrus. Kvantiteter som ftnns tillgän
liga? 
- Miljöeffekter vid användning; i vatten (diken, recipienter, grundvatten), luft (damning, 
patiklar), spridning av met
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- Eventuella effekter på dagvattensystem, igenslamning 
- Miljöeffekter vid krossning till rätt partikelstorlek 

Hur sk- a den krossade hyttstenen hanteras efter vintersäsongen; sopning, tvättning, 

 

Inhämtande av synpunkter från oberoende referenspersoner/experter 

h 
ta 

ämnden anser att denna del bör vara med i 
ltförsöket. 

r 
-

d olika 
nökonsistenser. 

llt område och namn på personer som 
an kontaktas och där ev synpunkter kan lämnas och dokumenteras under försöks-

Miljö- och byggnämnden det positivt med försöket att spara på naturre-
urser och kunna nyttja och återanvända material och produkter som uppkommer i 

 & Miljöbyrån i Sverige AB, Bergvikskurvan 11 C, 973 31. Luleå 

återanvändning. Hur ska uttvättad finfraktion hanteras? 
- Vittringsbenägenhet; håller krossad hyttsten för trafikbelastning eller krossas den ner till
fin matetial? Hur påverkar det damning och spridning med/i vatten? 
- Urlakningspotential; finns laktester gjorda på finfraktion? 
- 
 
Varför inte ta med förutom de sk omkringboende och de som nyttjar vägstråken oc
kan få med sig rester av denna hyttsand in på sina tomter, in i sina garage etc. Det
saknas som en särskild punkt varför n
fä
 
De olägenheter som hittills upplevts av människorna är bl a en karktäristisk lukt 
(svavelföreningar) särskilt när materialet är ”färskt”. Detta kan medföra olägenhete
eller störningar som kan följa med fordonen när de exempelvis tas in i stallar, gara
ge el dyl. Materialet kan ju fastna i däck eller hjulhus och på så sätt följa med in i 
vidhängande garagebyggnader. 
 
Därför anser nämnden att för att klarlägga ev. olägenheter som lukt etc skall det 
klargöras bl a åldern på den hyttsten som sprids ut (dvs hur gammal hyttstenen är) 
samt materialets vidhäftningsförmåga i däck och hjulhus etc. i synnerhet vi
s
 
Ev. kan någon form av enkäter kunna belysa detta. Skulle det visa att det finns ett 
behov av information om försöket inom aktue
k
perioden. 
 
I övrigt ser 
s
olika verksamheter. 
 
________  
 
Delgivning  
 
Tekniska förvaltningen – gatuavdelningen, Bodens kommun 
Vatten
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Dnr 2011-1031-423 

§ 65 ävern 3 – Delbeslut efter anmälan enligt 29 § om avhjäl-
m miljöfarlig verk-

-
 sanering av förore-

 

eslut  

ill 

 

gare 
reim AB, Handelsfastigheter Norrland AB, Norrlandsgatan 18, 5 tr, 111 43 Stockholm 

x 7315, 103 90 Stockholm 
t1 Energy AB, AB Svenska Shell, 172 98 Stockholm 

 har gatuadressen Svartbyvägen 2, Boden och är planlagd 1998 (25-
l a Handel samt bensinförsäljning används också för bl a handel och 

ärområdet utgörs av industrifastigheter och ett vägområde (Gamla Lu-

B
pande åtgärder enligt Förordningen o
samhet och hälsoskydd gällande St1 Energy AB,s drivme
delsanläggning med undersökning och
nad jord 

 

B

Miljö- och byggnämnden anser att man bör följa upp de framkomna uppgifterna att 
uppfyllning av markområden skett i direkt eller nära anslutning till det omgivande 
vägnätet och som skulle kunna vara orsak till de höga PAH halterna på djup ner t

 meter. 2

För att arbetet med avhjälpandeåtgärder inte skall försenas och dra ut på tiden be-
slutar nämnden att uppdra åt nämndens ordförande att fatta beslut om forsättningen 
av detta anmälanärende avseende avhjälpandeåtgärder av föroreningsskada från den
nedlagda drivmedelsanläggningen på fastigheten Bävern 3 i Boden. 

Överklagan 

Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen i Norrbotten, se bilaga. 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 

Den aktuella fastigheten Bävern 3 för avhjälpande med undersökning och sanering 
ligger på Svartbyvägen 2 i Bodens kommun. 

Lagfaren ä
A
Taxerad ägare 
Teri property i Sweden AB 
c/o Dla Nordic KB, Bo
S
 

astighetenF
P98/49) för b
arkering. Np

levägen och Moråsleden). 
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Anmälan enligt Miljöbalken om avhjälpande av en föroreningsskada
vid nedläggning av drivmedelsanläggningen St 0019 i Boden 

St1 Energy AB, 172 98 Stockholm har genom Sandström Miljö & Säkerhetskonsu
AB, lämnat i

 

lt 
n en anmälan enligt 28 § Förordningen om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd om avhjälpandeåtgärd av föroreningsskada enligt 10 kap. Miljöbalken 
på fastigheten Bävern 3 efter nedläggning av av drivmedelsanläggning. 

omgång av innehållet i anmälanKort gen  

 

ingen av drivmedelsanläggningen St 0019 i Boden” 
 

I samband med rivning av installationer under mark kommer det att utföras en 
. Arbetet är planerat att utföras under sommar/höst 2013. 

troll i sam-
stallationer samt utgöra grund om förorenade 

ter ligget det en rondell. 
shus ligger 80 m norr om stationen och 70 m söder om stationen 

nn. Brunnen har okänd användning. 

edelsverksamhet på området se-

nska Petroleum och Biodrivmedel Institutets 
(SPBI) branschspecifika riktvärde föt mindre känslig markanvändning MKM base-
rade på djup och jordart (Jordart-djup-SPl-RV, MKM). 
 
Jämförelser görs mot SPBI´s branchspecifika riktvärden Jordart-djup-SPI-RV, 
MKM. 
 

 
Utdrag ur ”Anmälan om avhjälpande med anledning av en föroreningsskada i mark
enligt 28 § Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) vid 
nedläggn

Bakgrund och syfte 
St1 Energy station 0019 i Boden ska avvecklas. Installationer ovan mark är avlägs-
nade och en miljöteknisk markundersökning på fastigheten har genomförts under 
juli – augusti 2012. 

schaktsanering
 
Denna anmälan avser redovisning av planerade åtgärder för miljökon
band med rivning av befintliga in
jordmassor påträffas. 
 
Omgivningsbeskrivning 
Stationen ligger i ett område planlagt för handel och bostäder. Norr och öster om 
stationen ligger områden med villabebyggelse och till väs
Närmaste bostad
ligger sjön Svartbyträsket. Inom en radie av 500 meter från stationen finns enligt 
SGU:s brunnsarkiv en bru
 
Historik och föroreníngssituation 

nligt St l´s ritningsarkiv så har det bedrivits drivmE
dan 1985. Drivmedelsverksamheten har bestått av försäljning av bensin. 
 
Sandström utförde sommaren 2012 en miljöteknisk markundersökning på fastighe-
ten. I den genomförda undersökningen påträffades följande halter av petroleum-
kolväten i massor överskridande Sve
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o
o
o
o
o  

    
o
o

 
Sandström

 aromater >C10 - C35 (jordprov BH02 1,4-1,5 m och BH07 1,9-2,0 m) 
 bensen (jordprov BH03 2,9-3,0 m) 
 MTBE (jordprov BH04 1,9-2,0 m, BH04 2,4-2,5 m) 
 PAH-L (jordprov BH07 1,9-2,0 m) 
 PAH-M (jordprov BH07 1,9-2,0 m, BH01 2,4-2,5m, BH02 1,4-1,5 m, BH03 1,9-2,0 m,  
       BH03 2,9-3,0 m, BH07 0,9-1,0 m, BH07 1,9 -2,0) 
 PAH-H (BH01 1,9-2,0 m, BH01 2,4-2,5 m, BH02 1,4-1,5, BH03 1,9-2,0 m, 
 BH07 0,9-1,0 m, BH07 1,9-2,0 m) 

 uppger vidare att ”Det är osannolikt att de halter av PAH:er som påträf-
f
d
P
n mkringliggande om-
r
 
Ö
Fastigheten Bävern 3 har använts för försä
d r-
o . 
Föroreningar kopplade till bens  
k n-
d las 
ti n på 
om er ellet recipienter. 
 
M
D
o
f n 
o
riktvärden f
(
 
P
Om
f
le
n
a
a
 
 

ats kommer från den verksamhet som har bedtivits på stationen eftetsom det där en-
ast har hanterats och sålts bensin sedan stationen öppnades 1985. Halterna av 
AH:er kommer antagligen från fyllnadsmassor som har körts till området eller från 
gon annan verksamhet som bedrivits på fastigheten eller på oå

åden.” 

vergripande åtgärdsmål 
ljning av bensin och används idag för han-

elsändamåI. De övergripande åtgärdsmålen är att fastigheten ska saneras från fö
reningar som den bensinförsäljning som bedrivits på fastigheten kan ha orsakat

införsäljningen ska saneras ned till den nivå som
rävs för att fastigheten i framtiden ska kunna användas för industri- och handelsä
amål utan risk för miljö eller hälsa. Föroreningar inom fastigheten som kan kopp
ll den bensinförsäljning som bedrivits ska inte heller bidra med negativ påverka

kringliggande bostäd

ätbara åtgärdsmål 
e mätbata åtgärdsmålen är: 
 Efter avslutade åtgärder skall halterna av petroleumämnen kopplade till bensin-

öroreningar (alifater >C5-C35, aromater >C8-C35, toluen, etylbensen, xylen, bense
ch MTBE) i mark inte överstiga Svenska Petroleum och biodrivmedel institutets 

ör Mindre känslig markanvändning med avseende på djup och jordart 
Jordart-djup-SPl-RV, MKM). 

lanerade avhjälpandeåtgärder 
rådet som är aktuellt för schaktsanering 0,5 till 3,5 m under markytan har tagits 

ram. Vid schaktning kommer ytterligare jordprovtagning att genomföras för att se-
ktivt schakta bort de massor som har halter över angivna åtgárdsmåI. Jordprovtag-
ingen kan visa att ett större eller ett mindre område än det som beräknats kommer 
tt schaktas bort. Vid avslutad schaktning kommer slutprovtagning genomföras för 
tt verifiera att halter i massor som lämnats underskrider angivna åtgärdsmål. 
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Kontroll av måluppfyllelse 
tt verifiera 

i schaktet innan återställning. Antal prov kom-

r att 

 

obil oljeavskiljare med motsvarande krav för klass 
 oljeavskiljare, Oljeavskiljare kommer att tillhandahållas av upphandlad entrepre-

mer Sandström/Entreprenören med beskrivning samt 

te-
a-

 

§ 65   

Massorna kommer att kontrolleras på plats med PlD-instrument. För a
fältmätningarna kommer slutprov tas 
mer att styras utifrån bedömningar i fält. 
Grundvatten i grundvattenrör GV02 kommer att provtas. 
 

asM shantering 
ort till mottagningsanläggning kommeFörorenade massor som kräver transp

transporteras till behörig anläggning. 
 
Utsläpp till vatten 
Om pumpning av länsvatten blir aktuellt kommer ADR-klassad sugbil att användas i
första läget. Om mängden schaktvatten blir så pass stort att pumpning blir aktuellt 
meddelas tillsynsmyndighet varefter länsvatten i schakt som bekräftats innehålla pe-
troleumkolväten behandlas i en m
1
nör. Blir detta aktuellt inkom
teknisk specifikation på oljeavskiljaren. Prov på utgående vatten från oljeavskiljaren 
kommer att samlas in och analyseras med avseende på oljeindex, PAH, bly och 
MT|BE. Vatten där koncentrationerna för oljeindex, PAH och bly underskrider Gö
borgs Stads riktvärden för läns-/schaktvatten från markarbeten/saneringar samt N
turvårdsverkets koncentrationer för MTBE från rapport 4918 (om tillsynsmyndighe-
ten eller tekniskt kontor inte föreskriver annat) 
kommer att släppas till dagvattensystemet, Tabell 1. 

 
Dokumentation 

lt AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001. 

oden 
ommun. 

Sandström Miljö & Säkerhetskonsu
Journalföring i form av fotografering, dagbok, ritning och provtagningsprotokoll ut-
förs dagligen av miljökontrollanten. Samtliga fält- och provtagningsarbeten utförs i 
enlighet med de rekommendationer och riklinjer som SGF utarbetat (Fälthandbok 
miljötekniska markundersökningar, SGF-rapport 2:2004). 
Entreprenaden skall utföras i samråd med miljöförvaltningen. En sammanställning 
kommer efter avslutade avhjälpandeåtgärder skickas till miljöförvaltningen i B
k
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Sandström Miljö & Säkerhetskonsult AB, har uppdrag av St 1 att genomföra riv-
ch avhjälpandeåtgärder av föroreningar från drivmedels- försälj-

le-
n till följd av den hantering av drivme-

del/fordonsbränsle som förekommit inom fastigheten. 

-

 
nteringen som saneringar och 

Visserligen är hela fastigheten ansluten till det kommunala VA-nätet där både av-
loppsvatten som dagvatten tas om hand. Kunskapen om hur och var de olika led-
ningsnäten är dragna inom fastigheten är inte kända varken för kommunen eller 
miljö- och byggnämnden eftersom kommunens kunskap och ansvar sträcker sig en-
bart till förbindelsepunkterna av VA-nätet; i regel till fastighetsgränsen. 

Motivering till delbeslut 

av handlingar som ingår i anmälan om avhjälpandeåtgärder fram-

platsen eller omkringlig-

h byggnämnden saknar uppgifter om vad som kan ha orsakat dessa halter. 
Såvitt nämnden känner till har inga verksamheten bedrivits på denna fastighet för-
utom de redovisade drivmedelsanläggningarna.  

Skäl till Delbeslut 

Bakgrund 

ning, sanering o
ningsverksamheten på fastigheten och att fastställa eventuell förekomst av petro
umförorening i mark eller grundvatte

Det finns inga av miljö- och byggnämnden kända uppgifter om att olyckor eller 
läckage av petroleumprodukter skulle ha ägt rum inom fastigheten. 

Eftersom bensinförsäljningen har pågått åtminstone till februari 2011 är det viktigt 
att den planerade demonteringen och de planerade avhjälpandeåtgärderna görs med 
tanke på den långa tid ca 20-30 år  som försäljningsverksamhet med petroleumpro
dukter skett med många påfyllningar av tankar/cisterner och fordonstankningar. 
Samtidigt betyder detta att under årens lopp har bränslet varierat i innehåll exem-
pelvis med olika tillsatser. 

Eftersom fastigheten är stor, ca 0,5 ha, och nyttjats av ett antal olika försäljnings-
verksamheter där människor rör sig och har rört sig veckans alla dagar från morgon
till kväll, ställer detta extra höga krav på såväl demo
avhjälpandeåtgärder på området. 

Vid genomgång 
går att i borrhålen har påträffats förorening av PAH. 

Särskilt i ett av borrhålen – BH O7 – har höga halter av PAH påträffats som enligt 
anmälan sannolikt inte kommer från drivmedelshanteringen utan från fyllnadsmas-
sor som körts dit eller kommer från annan verksamhet på 
gande områden. Dessa halter ligger också på ett djup av närmare 2 meter. 

Miljö- oc
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ra sig om ditkörda fyllnadsmassor har nämnden hittills 
 några uppgifter om det finns några andra kända förore-

 heller framkommit. 

 

tidiga-
ägprojekt. 

  

 Planenheten, Bodens kommun 

ern 3 
 

§ 65  
Uppgiften att det skulle rö
inte kunnat klarlägga och
ningskällor har inte

Miljö- och byggnämnden delar den uppfattningen att det är viktigt och värdefullt 
om en tydligare klarhet kan nås om det finns andra externa källor varför nämnden
avser att ta kontakt med Trafikverket och andra väghållare i närområdet om det 
finns några andra tänkbara källor att det har skett återfyllningar av jord över 
re föroreningar i samband med andra objekt av typen v

_____________  

Kopia till 

 St1 Energy AB, Hans Granat, 172 98 Stockholm 
 Handelsfastigheter Norrland AB, Areim AB, Norrlandsgatan 18, 111 43   
     Stockholm 
 Sandström Miljö & Säkerhetskonsult AB, Jonas Åström, Korta gatan 7, 171 54
     Solna 

 Tekniska förvaltningen i Bodens kommun 
 Länsstyrelsen i Norrbottens län, 971 86 Luleå 
 
Samt ägaren av fastigheten Bäv

Teri Property i Sweden AB, DLA Nordic KB, Box 7315, 103 90 Stockholm 
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Dnr  2012-363-449 

ttrande över kansliets förslag om att miljö- och bygg-
 

 

r övertagandet är att samhällsbyggnadskontoret tillförs medel 
ill 100 000 kr årligen för att klara det utökade resursbehovet. 

otta-
frågan, ”Handläggningen av ärenden beträffande folköl”.  

ommun är det i dagsläget kommunstyrelsen och alkoholhandläggaren på 
eträffande folköl. Kansliet föreslår att miljö- och 

ngen av anmälningarna beträffande 
r dessa objekt. Som argument 

amför kansliet att miljö- och byggnämnden redan ansvarar för tillsynen av tobaks-
ord-

as. Detta skulle enligt kansliet effektivisera tillsynen men även det administrativa 
 det 

administrativa arbetet på dessa områden samordnas. 

Skäl för beslut 

Tillsynen av detaljhandeln med folköl har enligt en utredning färdigställd i novem-
ber 2012 ett uppskattat resursbehov om 129 timmar per år. Om miljö- och bygg-
nämnden tar över ansvaret för denna tillsyn finns det möjlighet till samordning med 
exempelvis tobakstillsynen och kontrollen av handeln med vissa receptfria läkeme-
del. En samordning gör att resursbehovet totalt sett minskar.  

I dagsläget samordnar miljö- och byggnämnden tillsynen av tobaksförsäljningen 
med kontrollen av handeln med vissa receptfria läkemedel. Vid en samordning av 
tillsynen av detaljhandeln med folköl med tillsynen av tobaksförsäljning och kon-
trollen av handeln med vissa receptfria läkemedel kan tillsynen enligt ovannämnda 
utredning effektiviseras med uppskattningsvis 30 timmar. Det innebär att folk-
ölstillsynen skulle utgöra ett utökat resursbehov för miljö- och byggnämnden med 
99 timmar per år till en kostnad av 78 705 kronor. Utöver det tillkommer ett resurs-
behov för handläggning av anmälningar om försäljning av folköl.  
 

§ 66 Y
nämnden får ansvaret för hantering av ärenden beträffande
folköl. 

 

Beslut  

Miljö- och byggnämnden ställer sig positiv till ett övertagande av ansvaret för 
handläggningen av anmälningar beträffande folkölsförsäljning och servering samt 
tillsynen över dessa objekt. 

En förutsättning fö
uppskattat t

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och byggnämnden har av kansli- och informationskontoret (kansliet) m
git en remissför

I Bodens k
kansliet som handlägger ärenden b
byggnämnden tar över ansvaret för handläggni
folkölsförsäljning och servering samt tillsynen öve
fr
försäljningen och att arbetet med tobaks- och folkölstillsyn skulle kunna sam
n
arbetet. Utöver det anser kansliet att det skulle förenkla för näringsidkaren då
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§ 66  

Information 

Bestämmelser enligt alkohollagen (2010:1622) 
I alkohollagen definieras öl som en dryck som framställs genom jäsning med torkad 
eller rostad malt som huvudsaklig extraktgivande ämne. Öl med en alkoholhalt som 

 2,25 men inte 3,5 volymprocent benämns folköl. Den som avser att be-
r-

heten har tillsyn över detaljhandeln med folköl och 
r, 

enligt alkohollagen ska fullgöras av den 
nfullmäktige bestämmer. 

Vid kommunal tillsyn av försäljning samt servering av folköl kontrolleras bland 

 

 livsmedelshy-

 

 

överstiger
driva detaljhandel med folköl ska anmäla verksamheten till den kommun där fö
säljningen sker, detsamma gäller den som avser att bedriva servering av folköl. 

Kommunen och polismyndig
över efterlevnaden av de bestämmelser som gäller för servering av alkoholdrycke
vilket innefattar vin, öl och andra jästa alkoholdrycker med en alkoholhalt som 
överstiger 2,25 volymprocent. Kommunen ska upprätta en tillsynsplan som ska ges 
in till Länsstyrelsen. Kommunens uppgifter 
eller de nämnder som kommu

Kommunal tillsyn 

annat följande: 

 att det finns ett fungerande egenkontrollprogram 

 att folköl inte lämnas ut till någon under 18 år eller någon som är märkbart 
påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel 

 att anläggningen är godkänd enligt föreskrifter meddelade med stöd av 7 § 1
livsmedelslagen (2006:804) eller registrerad enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om
gien 

 att de som bedriver servering av folköl även serverar mat och att de som säl-
jer folköl även säljer mat 

 att personalen har de kunskaper som krävs om vad som gäller för försälj-
ningen av folköl 

___________  

Delgivning  

Kansli- och informationskontoret  
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