
 
 

  
 

 
 

  

 

    
 

 
     

   

     
   

 
 

 

  

  
  

    

    
 

    
  

 

Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
2009-05-12 1 (21) 

Plats och tid Nämndsalen kl. 13:00 – 16:30 

Beslutande Bo Hultin (m), Helena Nordvall (m), Bo Engström (v), ej § 23 
Göran Hedberg (ns), Lars Karlsson (fp), Mats Nordström (mp), 
Lars Nilsson (s), Birgitta Rensfeldt (s), Inger Stenmark (s), 
Pirkko-Liisa Martinkauppi (v) § 23 

Ersättare Knut Larsson (m), Pirkko-Liisa Martinkauppi (v), Lena Nilsson )s) 
Kjell Larsson (kd) 

Övriga Lars Andersson och Britten Vikberg 

Utses att justera 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter Sekreterare 

Bo Engström 

Miljö- och byggnämndens kansli 2009-05-15   

Britten Vikberg 
§ 14-22, 24 

Ordförande 
Göran Hedberg

 Justerare 
Bo Engström 

BEVIS 

Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

Organ Miljö- och byggnämnden  

Sammanträdesdatum 2009-05-12 

Anslagsdatum 2009-05-18 Anslaget tas ned 2009-06-09 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Miljö- och byggnämndens kansli 

Underskrift 
Britten Vikberg 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
2009-05-12 2 (21) 

Information 13.00 – 14.00 

Katarina Wennman informerade om vattenvårdsfrågorna. 

Vattenmyndigheten för Bottenvikens vattendistrikt, Länsstyrelsen i Norrbottens län, 

har beslutat om förslag till Förvaltningsplan, Miljökvalitetsnormer, Åtgärdsprogram
 
och Miljökonsekvensbeskrivning. 


Samrådsperioden varar mellan 1 mars och 1 september. 


Ingemar Snell och Lennart Jonsson från BEAB informerade om verksamheten på 

Värmeverket. 


Beslutsexpediering Signatur 



 
 

 
 

 
 

 
 

  

_____________ 

Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
2009-05-12 3 (21) 

§ 14 Meddelanden och delgivningar  

Förslag 
Meddelandena och delgivningarna läggs till handlingarna.  

Beskrivning av ärendet 
1 Unbyn 11:13 – L 0030/09 – Rivningsanmälan bagarstuga/KJHU 
2 Svalan 1 – L 0089/07 – Kammarrättens dom 2009-03-31 ang plank 
3 Heden 4:58 – 222-2009-427 – Inspektion efter klagomål på miljöstörande  
    verksamhet i garagebyggnad/STJO 
4 	Åskogen 1:19 – 60-2209-423 – Anteckningar efter inspektion av utläggning av  
    jordmassor och gödsel på åkermark/HOHA 
5 	Boden s:90 – Anteckningar efter inspektion vid återvinningsstationen vid 
    Killingholmsvägen/HOHA 
6 Oden 11 – A 0029/08 – Överklagan av föreläggande översänt till LST/ANPE 
7 Åskogen 1:39 – 234-2009-427 -  Inspektion av Norrbottens Miljökemis 
    anläggning/verksamhet/STJO 
8 	Sävast 27:2 – 484-2008-481 – Yttrande till Länsrätten över Lundqvist över- 
    klagan om avgift för kontroll av djurhållning/HOHA 
9 	Arbetsplan för Rv 97, etapp 3, delen Sävast – Boden har varit utställd till och  
    med 2009-04-17. 

Beslutsexpediering Signatur 



 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

____________  

 

 

Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
2009-05-12 4 (21) 

§ 15 Delårsrapport 

Förslag 
Delårsrapporten överlämnas till ekonomikontoret . 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat en delårsrapport april 2009 och en verk
samhetsberättelse. 

Bilaga 

Delgivning 

Ekonomikontoret  

Beslutsexpediering Signatur 



 
 

 
 

 
 

 
 

  

  

 
  

________  

 

 
 
 

Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
2009-05-12 5 (21) 

§ 16 	 Torpgärdan 5:4 m fl – Rv 97-Travbaneleden – Utställning av 
förslag till detaljplan 

Förslag 
Miljö- och byggnämnden har ingen erinran . 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat förslag till detaljplan för del av  
Torpgärdan 5:4 m fl Rv-97-Travbaneleden. Planen har varit utställd för granskning 
t o m 2009-05-22. 

Delgivning 

Samhällsbyggnadskontoret 

Beslutsexpediering Signatur 



 
 

 
 

 
 

 
 

  

_____________  

 

 

Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
2009-05-12 6 (21) 

§ 17 	 Boden 1:156, Hästsportcentrum; Redovisning av förslag till 
detaljplan 

Förslag 
Redovisningen godkännes. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för Boden 1:156, 
Hästsportcentrum. 

Delgivning 

Samhällsbyggnadskontoret  

Beslutsexpediering Signatur 



 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

______________  

 

 

 

Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
2009-05-12 7 (21) 

§ 18 Delegationsbeslut 

Förslag 
Delegationsbesluten läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har, i enlighet med sin delegationsrätt och under vissa 
förutsättningar lämnat tillstånd/godkännanden, beviljat respektive avslagit ansök
ningar och avgivit yttranden inom följande verksamheter. 

Miljötillsyn
 
Livsmedelstillsyn 

Övriga yttranden och tillstånd 

Bygglov 

Kontrollplaner 

Bostadsanpassning 


Se bifogade listor 

Edeforstorpet 4:1 – 2009-82 – Bekr om utförd undersökning – TEXACO 
Heden 6:36 – 2009-79 – Bekr om utförd undersökning – ESSO 
Vittjärv 2:139-143 – 2009-80 – Bekr om utförd undersökning – Uno-X 
Svartlå 3:7 – 2009-83 – Bekr om utförd undersökning – TEXACO 

Beslutsexpediering Signatur 



 
 

 
 

 
 

 
 

  

_______________ 

 

 

Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
2009-05-12 8 (21) 

§ 19 SBK-rapport 

Förslag 
Rapporten läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat en rapport för april 2009. 

Beslutsexpediering Signatur 



 
 

 
 

 
 

 
 

  

_________  

 

 

 

 

Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
2009-05-12 9 (21) 

§ 20 Delegationsordning  

Förslag 
Miljö- och byggnämnden beslutar att anta bilagd delegationsordning och att den 
skall gälla fr.o.m. 2009-05-18. 

Miljö- och byggnämnden beslutar med stöd av 6 kap. 33 § kommunallagen, SFS 
1991:900, att uppdra beslutanderätten enligt bilagda delegationsförteckning till där 
angivna delegater. 

Beskrivning av ärendet 
Gällande delegationsordning, beslutad av Miljö- och byggnämnden 2006-12-05  
§ 96, är i behov av uppdatering och revidering bland annat på grund av väsentliga 
förändringar inom organisationen och att kontrollen enligt DL (djurskyddslagen) är 
överflyttad till Länsstyrelsen. 

Under vintern 2009 har en översyn av delegationsordningen gjorts och ett förslag 
till ny delegationsordning för miljö- och byggnämnden tagits fram, bilaga. 

Delgivning 

Handläggarna vid samhällsbyggnadskontoret  

Bilaga: Delegationsordning 

Beslutsexpediering Signatur 



 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 
   

 

Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
2009-05-12 10 (21) 

§ 21 	 Medborgarförslag angående ändring av miljö- och bygg
nämndens delegationsordning. 

Förslag 
Förslaget avvisas. 

Beskrivning av ärendet 
Staffan Eklund, Läroverksgatan 15, 961 73 Boden har inlämnat ett medborgarför
slag om ändring av miljö- och byggnämndens delegationsordning så att negativa 
beslut inte kan fattas på delegation. 

Bakgrund 
Av tjänsteanteckning från kommunsekreteraren Daniel Bergh framgår att han i tele
fonsamtal den 2 april 2009 informerat Staffan Eklund om att det som prövas inom 
ramen för ett ärende om myndighetsutövning inte kan prövas som ett medborgar
förslag. Av anteckningen framgår vidare att Eklund förtydligade att han menar att 
miljö- och byggnämndens delegationsordning ska ändras på så sätt att negativa be
slut inte kan fattas på delegation. 

Av medborgarförslaget framgår att det myndighetsärende som avses är ett beslut 
som Eklund fått med anledning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
ett enbostadshus på fastigheten Råbäcken 3:2 i Bodens kommun. Ansökan inkom 
till miljö- och byggnämnden den 25 augusti 2008. 

Som förhandsbesked enligt 8 kap. 34 § plan- och bygglagen, PBL, har miljö- och 
byggnämndens ordförande i delegationsbeslut daterat den 19 december 2008 för
klarat att den sökta åtgärden inte kan tillåtas på redovisad plats. Detta på grund av 
för högt skottbuller från Rödbergets intilliggande militära skjutbanor. Beslutet har 
överklagats till länsstyrelsen i Norrbottens län av sökanden. Något beslut med an
ledning av överklagan har ännu inte meddelats av länsstyrelsen.  

Då ärendet var komplicerat och av förstagångskaraktär blev handläggningstiden ca 
fyra månader från ansökan till beslut.  

Att ärendet fattades på delegation av nämndens ordförande var helt i linje med Ek
lunds önskemål om att få ett beslut i ärendet före julen 2008.  

Nämndens bedömning 
Med anledning av att nämnden endast sammanträder sju gånger per år är har miljö- 
och nämnden en relativt omfattande delegationsordning. Därigenom ges möjlighet 
för sökanden att få ett snabbt beslut i ett ärende.  

Beslutsexpediering Signatur 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

 

 

Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
2009-05-12 11 (21) 

§ 21 

Miljö- och byggnämnden har i sammanträdet den 5 december 2006 § 96 beslutat 
om den senaste delegationsordningen. Av delegationsordningen framgår att i ären
den rörande beslut om förhandsbesked enligt 8 kap. 34 § plan- och bygglagen, PBL, 
har delegationsrättighet getts till miljö- och byggnämndens ordförande med vice 
ordföranden som ersättare. 

Någon anledning till att begränsa delegationsrätten till att omfatta endast positiva 
beslut bedöms inte föreligga.  

För övrigt är rättssäkerheten tryggad genom att delegationsbeslut likväl som beslut 
fattade vid sammanträde med miljö- och byggnämnden kan överklagas till länssty
relsen. 

Delgivning 

Staffan Eklund, Läroverksgatan 15, 961 73 Boden 

Beslutsexpediering Signatur 



 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 

 
 

 

Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
2009-05-12 12 (21) 

§ 22 	 xxxxxxxxx; Föreläggande om försiktighetsmått för häst
hållning i närheten av bostad 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar, med hänvisning till 2 kap 3 § miljöbalken och 
med stöd av 26 kap 9 § Miljöbalken, förelägga xxxxxxxxx att vidta följande åtgär
der för att minska olägenheter frän sin hästhållning. 

1. 	Flytta hästhagen nordost om xxxxx fastighet till minst 25 meter från   
     xxxxxxxx fastighet. Hagen får användas under tiden 1 oktober till 31 maj. 

2. 	Upphöra med hoppverksamhet nordväst om xxxxxxxxxxx fastighet. 

3. 	Förlägga att hästarna leds till hagen nordost om xxxxx fastighet på befintlig väg  
     på egen mark. 

4. 	Begränsa användandet av ridbanan sydväst om xxxxxxxxxx fastighet så att dam
ning inte uppstår. 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 
xxxxxxxxx har klagat över olägenheter från xxxxxxxxxxx. xxxxx har överklagat 
nämndens beslut att inte vidta några åtgärder i ärendet, Länsstyrelsen har avslagit 
överklagan. xxxxxxxxxxx har då fört ärendet vidare till Miljödomstolen. 

Miljödomstolen har i dom daterad 2007-08-03 funnit att xxxxxxxx hästhållning på 
fastigheten xxxxxxxx orsakar olägenheter för xxxxx, som han skäligen inte bör tåla.  

Målet har återförvisats till Miljö- och byggnämnden.  

Miljödomstolens bedömning 
Av Miljödomstolens dom framgår att hästhållningens närhet till xxxx fastighet och 
att den bedrivs på tre av fastighetens fyra sidor är sådan att den inte bör tålas.  
Olägenheterna består av hästhållning nära tre av fyra sidor av xxxxx fastighet, och 
att damm från ridbanan yr in på xxxxxx fastighet.  

Beslutsexpediering Signatur 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

 

  

 

 

Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
2009-05-12 13 (21) 

§ 22 

De åtgärder som xxxxxxx har vidtagit för att minska damning från ridbanan har inte 

fått avsedd effekt. 

Miljödomstolen fastslår att xxxxx bör föreläggas att vidta lämpliga skyddsåtgärder 

för sin verksamhet för att förebygga olägenheterna. 


Skäl för beslutet 
För att begränsa olägenheterna från hästhållningen bör följande skyddsåtgärder  

vidtas: 

Hästhagen nordost om xxxxx fastighet bör flyttas minst 25 meter från xxx fastighet. 

Hoppbanan nordväst om xxx fastighet bör upphöra. 

Ridbanan bör användas så att damning inte uppstår. 


Olägenheter är enligt Miljöbalkens definition en störning som enligt medicinsk eller 

hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt 

tillfällig. Ovan nämnda åtgärder bör minska olägenheterna så att de i Miljöbalkens 

mening upphör. 


I mål M2783-2008 daterad 2008-12-08 har miljödomstolen fastslagit att hästhåll
ning skal tillåtas med ett avstånd om 25 meter från en klagandes fastighet. 

Förhållandena kan jämföras med de förhållanden som finns här i xxxxxxx. 


Yrkanden 
xxxxxx framför i huvudsak följande: 

1. 	Hästhållningen, hagar och ridbanan skall flyttas ett par hundra meter från hans fastighet. 
2. 	Hästhagar finns på tre sidor av min tomts fyra sidor 
3. 	Hästhagarna närmast min tomt har lovats användas endast vintertid. 
4. 	Hästhagen nedanför tomten skulle användas endast som sporadisk sjukhage men nyttjas 
     som ridbana. 

xxxxx framför också att hästhållningen bör placeras på ett sådant sätt att hästhåll
ningen inte påverkar honom. 

xxxxx har lämnat ett förslag till åtgärder för att motverka de olägenheter som xxxxx 
framfört. 
xxxx föreslår att hästhagen nordost om xxxx flyttas till 25 meter från xxx fastighet. 
Att hoppträningen nordväst om xxx fastighet upphör, samt att användningen av rid
banan begränsas i tid 

Beslutsexpediering Signatur 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

___________ 

___________  

 

 

 

Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
2009-05-12 14 (21) 

§ 22 

Genom de förändringar av hästhållningen som xxxx föreslagit torde olägenheterna 
som xxxx upplever minska så att hästhållningen kan tålas. 

xxxx krav att hästhållningen flyttas till 200 meter från hans fastighet kan inte anses 
vara rimlig och innebär i princip att hästhållningen måste upphöra. 

För verkställighet 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, delgivningskvitto 

Delgivning 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, delgivningskvitto 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, delgivningskvitto 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, delgivningskvitto 


Hur man överklagar, se bifogade formulär. 

Beslutsexpediering Signatur 



 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
2009-05-12 15 (21) 

§ 23 	 Boden 57:12 och 57:32 – Yttrande över ansökan om till
stånd för fortsatt drift och utökad avfallsförbränning vid 
Bodens Energis AB:2 värmeverk 

Förslag 

Miljö- och byggnämnden tillstyrker Boden Energi AB:s (BEAB) tillståndsansökan 
enligt miljöbalken för att  

•	   på fastigheten Boden 57:12 bedriva driften av befintliga samförbränningsan
läggningar och oljepannor med en total installerad tillförd effekt om maxi
malt 300 MW. 

•	   förbränna högst 100 000 ton avfall per år varav upp till 2 500 ton per år be
står av farligt avfall.  

•	   upprätta en anläggning för rökgaskondensering på ångpannan (samförbrän
ningsanläggning P17). 

•	   bedriva verksamhet vid reservpanncentralen på fastigheten Boden 57:32 
med en total installerad tillförd effekt om maximalt 26 MW. 

•	   förbränna de avfallsslag som bolaget har angett i ansökan. 

Miljö- och byggnämnden anser att innan ett nytt tillstånd tas i anspråk måste bola
get redovisa till nämnden hur den slutna hanteringen och den separata matningen av 
pannan ska ske med avseende smittoförande avfall.  

Miljö- och byggnämnden tillstyrker bolagets 14 förslag till villkor, samt önskar 
nämnden lägga till ett ytterligare villkor 

15. 	Smittsamt kliniskt avfall bör placeras direkt i ugnen utan att först blandas  
                 med andra kategorier av avfall och utan direkt hantering. 

Miljö- och byggnämnden anser att det är viktigt att bolaget håller framtida utsläpp 
från förbränningsanläggningen så låga som möjligt, och att bolaget därvid följer ut
vecklingen inom avfallsförbränningsområdet och Naturvårdsverkets föreskrifter om 
avfallsförbränning. 

Denna paragraf förklaras vara omedelbar justerad. 

Bo Engström (v) deltog ej i beslutet. 

Beslutsexpediering Signatur 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
2009-05-12 16 (21) 

§ 23 

Beskrivning av ärendet 

BEAB har den 2 december 2008 till Länsstyrelsen i Norrbottens län lämnat in en 
ansökan om fortsatt tillstånd för sin verksamhet på fastigheterna Boden 57:12 och  
57:32 i Bodens kommun. 

Länsstyrelsen har den 16 april 2009 lämnat nämnden möjlighet att yttra sig, över 
ansökan och komplettering, om nämnden anser att tillstånd till verksamheten ska 
meddelas och i så fall vilka villkor som är nödvändiga.  

Bolagets ansökan 

BEAB ansöker om tillstånd för att bedriva drift av befintliga samförbränningsan
läggningar rosterpanna, CFB-panna och ångpanna (P14, P16, P17) och oljepannor 
(P11, P12, P13) med en totalt installerad tillförd effekt om maximalt 300 MW, in
klusive att utöka avfallsförbränningen från 80 000 ton till högst 100 000 ton avfall 
per år, varav upp till 2 500 ton per år består av farligt avfall.  

Bolaget ansöker även om att få upprätta anläggning för rökgaskondensering på 
samförbränningsanläggning P17 (ångpannan). 

Vidare ansöker bolaget om tillstånd för att bedriva verksamhet vid reservpanncen
tralen, som består av två oljepannor, på fastigheten Boden 57:32 med en total in
stallerad tillförd effekt om maximalt 26 MW. 

Bolaget ansöker om att förbränna  
- dels eldningsolja, biobränsle, träavfall, returfibrer, 
- dels de avfallskategorier som anges i bilaga med de undantag som där anges, 
- dels sådant avfall som anges i 5 § i förordningen (2002:1060) om avfallsförbrän
ning, 
- samt högst 2 500 ton per år av sådant avfall som klassas som farligt avfall enligt 
vad som anges i bilaga i ansökan. Utsorterade fraktioner ska vid behov blandas med 
annat avfall så att lägsta värmevärdet inte understiger 2 MWh/ton avfall och högsta 
värmevärdet inte överstiger 11 MWh/ton avfall. Farligt avfall som innehåller mer 
än en procent (1 %) organiska halogenföreningar, uttryckt som klor ska inte för
brännas. 

Bolaget yrkar vidare att länsstyrelsen med stöd av 22 kap. 28 § miljöbalken förord
nar att bolaget får ta tillståndet i anspråk även om det inte vunnit laga kraft. 

Bolaget yrkar att 14 stycken villkor ska gälla för verksamheten, bland annat om ut
släpp till luft och vatten. 

Beslutsexpediering Signatur 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

  

 
 

 

 

 

  

 

 

 
  

 

 

Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
2009-05-12 17 (21) 

§ 23 

Syftet med ansökan 

Utökning av förbränning av avfall från 80 000 ton till 100 000 ton per år samt för
bränning av farligt avfall vid värmeverket är ett bra omhändertagande av brännbart 
avfall, reducera oljeeldning samt i regionen kunna erbjuda en lämplig behand
lingsmetod för farligt avfall. 

Nuvarande tillstånd, daterat 23 maj 2002 

Länsstyrelsen miljöprövningsdelegation gav Bodens Energi AB, den 23 maj 2002, 
tillstånd enligt miljöbalken för följande verksamheter vid hetvattencentralen på fas
tigheten Boden 57:12, Bodens kommun. 

•	   Fortsatt drift av CFB-panna med effekt 20 MW för förbränning av biobränsle och 
returfiber, 3 stycken oljepannor med vardera effekten 30 MW för eldningsolja och 
elpanna med effekt på 8 MW. 

•	   Fortsatt drift av en rosterpanna med effekt 25 MW för förbränning av 48 000 ton 
avfall och biobränsle per år. 

•	   Fortsatt drift av rökgaskondensering och ammoniakinsprutning för kvävereduktion 
i pannorna vid anläggningen. 

•	   Uppföra och driva en ny pannenhet med effekt 22 MW för förbränning av avfall 
och biobränsle.  

•	   Förbränning av totalt 80 000 ton avfall per år i befintlig rosterpanna (25 MW) och 
nya ångpannan (22 MW) med fri fördelning av avfallet mellan pannorna, dock 
högst 48 000 ton i befintlig rosterpanna. 

•	   Förbränning av högst 5 000 ton returfiber i befintlig CFB-panna (20 MW). 

•	   Lagring av trädelar, flis, bark, spån, rivningsvirke, järnvägsslipers samt högst 300 
ton avfall inom fastigheten. 

15 stycken villkor följde beslutet. 

Beskrivning av nuvarande verksamhet 

Värmeverksanläggningen, på fastigheten Boden 57:12, består av tre fastbränslepan
nor: 

•	   En hetvattenpanna (P14) med förbränning enligt rosterteknik (25 MW). I 
pannan förbränns verksamhetsavfall, hushållsavfall, returfibrer, träavfall 
och biobränslen. 

Beslutsexpediering Signatur 



 
 

 
 

 
 

 
  

  

 

 

 

 

Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum 
2009-05-12 

§ 23 

Sid 
18 (21) 

•	   En hetvattenpanna (P16) med förbränning enligt CFB-teknik (20 MW). I 
pannan förbränns biobränslen, träavfall och returfibrer. 

•	   En ångpanna (P17) med förbränning enligt rosterteknik (22 MW). I ångpan
nan förbränns främst hushållsavfall, men även förbränning av verksamhets
avfall, biobränslen, träavfall och returfibrer förekommer. Stödbränsle i form
av biobränsle inblandas vid behov. Ångpannan kommer att användas för 
förbränning av farligt avfall. 

För att tillgodose toppbelastningar finns även tre oljepannor (P11, P12, P13) med 
effekten 30 MW på varje panna.  

Reservpanncentralen, på fastigheten Boden 57:32, används som avbrottsreserv för 
befintligt värmeverk, den består av två oljepannor med en effekt om 13 MW varde
ra. Det sker ingen kontinuerlig drift av reservpanncentralen. Energin från förbrän
ningen överförs till hetvattensystemet. 

Under januari månad 2008 tog BEAB en ny pannenhet i drift för förbränning av av
fall och biobränsle. Förbränningsanläggningen har i och med detta bättre förutsätt
ningar att möta de behov som finns för att omhänderta avfall genom förbränning. 
Likaså märks den ökade efterfrågan på fjärrvärme då många bostadsområden har 
anslutits till nätet under de senaste åren, bland annat har Svartbjörsbyn och Sävast 
anslutits under 2008. Den utökade avfallsmängden innebär ingen ytterligare ut
byggnad av förbränningsanläggningen då befintlig anläggning har tillräcklig kapa
citet för att klara en ökning med 20 000 ton.  

Vid förbränning av smittförande avfall krävs speciella förfaranden och kringutrust
ning för att klara själva inmatningen till pannan, vilket kräver viss modifiering av 
avfallsintag (inmatningssystem). 

Bedömning 

BEAB producerar och distribuerar el och fjärrvärme till hushållen i Bodens kom
mun. El och fjärrvärmeproduktionen sker vid värmeverksanläggningen där avfall, 
biobränsle (skogsflis och torv), returfiber och olja förbränns.  

Förbränning av farligt avfall 
Hanteringen av det smittförande farliga avfallet har inte nämnts närmare i ansökan 
eller kompletteringen, trots att det nämns i samrådsprotokollet att det ska finnas i 
ansökan. I artikel 6 punkt 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/76/EG 
av den 4 december 2000 om förbränning av avfall, anges att smittsamt kliniskt av
fall bör placeras direkt i ugnen utan att först blandas med andra kategorier av avfall 
och utan direkt hantering. 

Beslutsexpediering Signatur 
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Miljö- och byggnämnden anser därför att det är av vikt att detta redovisas innan 
igångsättning av förbränning av farligt avfall och att det finns ett villkor som för
tydligar hanteringen av smittsamt kliniskt avfall. 

Utsläpp till luft 
Bolaget har i sin ansökan angett att utsläppen till luft är värmeverkets huvudsakliga 
påverkan på miljön. De ämnen som, trots avancerad rökgasrening, framförallt 
släpps ut är stoft, svaveldioxider, kväveoxider, kolmonoxid och koldioxider. I den 
tekniska beskrivning som finns med i ansökan har bolaget redovisat utsläpp av kol
dioxid, kväveoxid och svavel för år 2007. 

Ansökan gäller ökning av avfallsförbränning från 80 000 ton till 100 000 ton, en 
ökning på 20 000 ton. De ökade mängderna av koldioxid, kväveoxider och svavel 
till luft kompenseras genom motsvarande minskningar av tillkommande abonnenter 
som ansluts till fjärrvärmenätet. Områden som Björkelund och Hamptjärnmoran 
med sin eluppvärmning har på det här sättet ersatts med fjärrvärmeinstallationer. 
Likadant pågår för närvarande installation av bebyggelsen i Svartbjörsbyn och Sä
vast steg 1 område. Planering och inkoppling av områdena södra Svartbyn och Sä
vast kommer att betyda att ytterligare fastigheter kommer att bli anslutna till fjärr
värmenätet. Sammantaget betyder det att ytterligare fastigheters värmebehov kom
mer nästan helt bli ersatt av förnyelsebar energi från BEAB:s fjärrvärmenät.  

Med anslutning av nya områden till fjärrvärmenätet fås en förbättring av lokalkli
matet, där enskild uppvärmning ger lokala utsläpp av koldioxid, kväveoxider och 
svavel och inte minst sanitära störningar och olägenheter av rök för grannar och 
närboende. Utsläppen från villapannor är generellt mycket större per producerad 
mängd värmeenergi än vad det är från större förbränningsanläggningar. Det beror 
på att förbränningen i större anläggningar kan kontrolleras och styras bättre samt att 
rökgaserna renas innan de släpps ut i luften. Verkningsgraden är mycket högre i 
större förbränningsanläggningar än vad det är i små enskilda villapannor. Det inne
bär att för samma tillförda bränslemängd får man ut mer nyttig energi från en större 
förbränningsanläggning jämfört med vad man får från en villapanna. 

I miljökonsekvensbeskrivningen är det angett att utsläpp till luft från förbrännings
anläggningar beror på typen av bränsle, förbränningsteknik och rökgasrening. Rök
gasernas innehåll av koldioxid, svaveldioxid, stoft och metaller är direkt beroende 
av bränslets sammansättning. Mätningarna av utsläpp från avfallsförbränning år 
2007 visar att samtliga gränsvärden om utsläpp till luft enligt Naturvårdsverkets fö
reskrifter (2002:28) om avfallsförbränning uppfyllts. Förbränningen av avfall 
kommer även i fortsättningen att ske på ett sådant sätt att utsläppskraven till luft, 
enligt Naturvårdsverkets föreskrifter, kommer att uppnås. 

Beslutsexpediering Signatur 
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Självfallet är det viktigt att bolaget håller framtida utsläpp från förbränningsanlägg
ningen så låga som möjligt, och att bolaget därvid följer utvecklingen inom avfalls
förbränningsområdet och Naturvårdsverkets föreskrifter om avfallsförbränning.  

Delgivning 

Länsstyrelsen i Norrbottens län 

Beslutsexpediering Signatur 
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§ 24 Bostadsanpassning 

Förslag 
Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bidrag med totalt 450 000 för bostads
anpassning av fastigheten xxxxxxxxx. 

Beskrivning av ärendet 
I ärendet föreligger tjänsteskrivelse daterad 2009-05-11. 

Delgivning 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Boden 

Detta beslut kan överklagas, se bifogade formulär 

Beslutsexpediering Signatur 
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