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§  24 

Val av justerare samt tid och plats för justering 
Diarienr 15MTN32 

 

Beslut 

1. Beatrice Åström utses till justerare. 
2. Justering genomförs 2015-07-05 hos Samhällsbyggnad stab. 

 
Ärendebeskrivning 

Beatrice Åström föreslås som justerare och Samhällsbyggnad stab 2015-07-05 som tid och 
plats för justering. 
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§  25 

Förvaltningschefen informerar  

Diarienr 15MTN33  
 

Johan Wirtala, avdelningschef Fysisk Planering, informerar om verksamheterna på 
Samhällsbyggnad. 
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§  26 

Utredning angående dagvattenbrunnar vid oljeupplag  

Diarienr 15ECOS253  
 
Beslut 

1. Miljö- och tillsynsnämnden anser att Skoogs tank AB lämnat en godtagbar 
redovisning av dagvatten genom att utreda det miljömässiga behovet samt kostnader 
för att installera filterinsatser i befintliga dagvattenbrunnar.   
 

2. Bolaget bedömer att det inte är miljömässigt motiverat att installera insatsfilter i 
dagvattenbrunnarna vilket miljö- och tillsynsnämnden tillstyrker.  

 
Ärendebeskrivning  

Den 12 april 2011 lämnade Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation Skoogs Tank AB 
tillstånd enligt 9 kap miljöbalken för hantering och lagring av petroleumprodukter och andra 
kemiska produkter per år i depå på fastigheterna Pitholm 47:3, 47:5 och 47:13 i Piteå 
kommun (Länsstyrelsens dnr 551-3126-04). Tillståndet är förenat med ett antal villkor. 
 
Miljöprövningsdelegationen sköt upp ett antal frågor, bland annat vilka slutliga villkor som 
ska gälla för utsläpp till dagvatten. Enligt utredningsvillkor U2 ska bolaget efter samråd med 
tillsynsmyndigheten utreda det miljömässiga behovet och kostnaden för att installera så 
kallade insatsbrunnar (eller liknande) i befintliga dagvattenbrunnar. Utredningen ska lämnas 
till tillsynsmyndigheten senast sex månader efter det att tillståndet vunnit laga kraft. 
Miljöprövningsdelegationen delegerar till tillsynsmyndigheten att därefter besluta om 
ytterligare försiktighetsmått. Utredningen av dagvatten inkom till tillsynsmyndigheten enligt 
angiven tid men på grund av diverse kompletteringar har ett beslut inte kunnat fattas tidigare. 
Utredningen är nu komplett och därmed kan ett beslut fattas.  
 
Den 16 juli 2012 lämnade bolaget in en redovisning av insatsfilter till dåvarande miljö- och 
byggnämnden. Redovisningen kompletterades den 4 september 2012 med analysprotokoll, 
den 17 september 2013 samt den 23 oktober 2013. Vid provtagning 2012 påvisades höga 
halter av arsenik och PAH i provpunkt 3 jämfört med schablonvärden för väg och tung trafik. 
Vid kompletterande provtagning 2013 påvisades en arsenikhalt i nivå med schablonvärden 
för väg medan PAH-halten var betydligt lägre än angivna schablonvärden. Se bilaga 
15ECOS253-1.  
Bolaget bedömer inte att det är motiverat att installera insatsfilter i dagvattenbrunnarna. 
 
Motivering 

Vid de olika provtagningstillfällena konstaterades variationer mellan de halter som uppmätts 
i respektive brunn. Detta är en svårighet vid stickprovtagning av dagvatten. Vidare saknas 
även nationella riktvärden för föroreningar i dagvatten, vilket försvårar bedömningen.  
Den kompletterande provtagning som utförts den 2 september 2013 påvisar generellt 
föroreningshalter i samma låga nivå med en lågtrafikerad väg. Efter muntlig kommunikation 
med naturvårdshandläggare på enheten för plan, bygg och mark framgår att recipienten 
Bondöfjärden är stor, har en god genomströmning samt god kemisk status. Därmed bedöms 
recipienten inte vara särdeles känslig för utsläpp av föroreningar av lägre omfattning, 
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exempelvis från en lågtrafikerad väg. Mot bakgrund av detta bedöms det inte vara 
miljömässigt motiverat att installera insatsfilter i dagvattenbrunnarna.   
 
Miljö- och tillsynsnämnden bedömer att bolaget har lämnat en tillräcklig redovisning av 
dagvatten. Miljö- och tillsynsnämnden kan återkomma med förelägganden med stöd av 26 
kap. 9 § miljöbalken om det visar sig vara motiverat för att uppfylla miljöbalkens mål.  
 
Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 17 
Bilaga 15ECOS253-1 Utredning ang dagvattenbrunnar vid oljeupplag 
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§  27 

SAMRÅD - OM FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR 

HAVSMILJÖN 
 

Diarienr 2015-000072  
 
Beslut 

Miljö och tillsynsnämnden ställer sig positiv till förslaget på Åtgärdsprogram för havsmiljön. 

 
Ärendebeskrivning  

Piteå kommun har beretts tillfälle att lämna yttrande över Havs och Vattenmyndighetens 
förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, God havsmiljö 2020. Den del av 
åtgärdsprogrammen som särskilt berör kommunen är avsnittet om marint skräp. 
Åtgärdsprogrammet pekar på att det är viktigt att kommuner i sin avfallsplan presenterar 
strategier för att minimera risken för att avfall och skräp från landmiljöer hamnar i havet. 
Kommunen har tagit del av tryckta samrådshandlingar samt deltagit på samrådsträffar med 
Havs och Vattenmyndigheten. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 2015-000072-1 Samråd om förslag till åtgärdsprogram från Vattenmyndigheten 
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§  28 

REMISS - SAMRÅD INOM VATTENFÖRVALTNING I 

BOTTENVIKENS DISTRIKT 
 

Diarienr 2015-000270  
 
Beslut 

Miljö och tillsynsnämnden ställer sig positiv till förslagen på förvaltningsplan, 
miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för Bottenvikens vattendistrikt och lämnar 
synpunkter enligt nedanstående redovisning. 

 Piteå kommun önskar en mer likartad behandling av tillståndsprocessen för 
miljöförbättrande åtgärder i vatten mellan de två länen i Vattendistriktet. Vid 
exempelvis tillståndsansökningar för flottledsåterställningar uppfattar flera 
inblandade parter att ansökningsprocessen är både enklare och snabbare i 
Västerbotten än i Norrbotten. Så borde inte vara fallet och en mer samordnad syn på 
hur denna tillståndsprocess skall gå till önskas. 

 Piteå kommun ser vattenförvaltningsverktyget VISS som ett viktigt redskap i arbetet 
med vattenförvaltning. Regelbundna tillfällen för utbildning av kommunala 
tjänstemän är av största vikt särskilt i mindre kommuner med få användare. 

 För att stärka kommunernas och andra myndigheters samordning och effektivitet i 
tillsynsarbetet vill Piteå kommun se en regelbunden tillsynsrådgivning från 
vattenmyndigheten särskilt inriktad mot vattenverksamheter. 

 Piteå kommun ser det som ett problem att miljökvalitetsnormerna för vatten inte 
tillämpas lika över hela vattendistriktet. Inställningen till försurningen som ett 
miljöproblem orsakat av människan skiljer sig markant mellan Länsstyrelserna i 
Västerbotten och Norrbotten vilket ger oönskade effekter på vattenförvaltningen. 
Länsstyrelsen i Norrbotten anser att det i Norrbotten inte finns vattenförekomster som 
är påverkade av försurning till följd av exempelvis surt nedfall medan Länsstyrelsen i 
Västerbotten menar att så är fallet. Konsekvensen av detta är att vattenförekomster 
med lågt pH-värde i Västerbotten i en del fall kalkas för att höja vattenkvaliteten och 
förutsättningarna för ett rikt djurliv och bra fiske. I Norrbotten förekommer ingen 
kalkning av vattendrag eller sjöar. Vid vår länsgräns får detta oönskade effekter 
eftersom det finns vattendrag som passerar länsgränsen och kalkas på 
Västerbottenssidan men inte på Norrbottenssidan. Det är uppenbart att ett 
miljöproblem inte påverkas av en länsgräns och skillnaden i vattenkvalitet mellan 
uppströms och nedströms länsgränsen känns helt omotiverad. 

 I de vattendrag som har beståndsspecifika mål för laxstammens storlek vill Piteå 
kommun att dessa mål på ett tydligt sätt skall ligga till grund för vattendragens 
miljökvalitetsmål. 

 Inventering och åtgärder med finansiering. Finansiering ska klargöras. 
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Ärendebeskrivning 

Piteå kommun har beretts tillfälle att lämna yttrande över Vattenmyndighetens förslag till 
åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och förvaltningsplan för Bottenvikens vattendistrikt 
för perioden 2015-2021. Kommunen har tagit del av tryckta samrådshandlingar samt deltagit 
på samrådsträffar med Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt. 

Ramdirektivet för vatten utgår från att allt Europeiskt vatten skall ha god ekologisk och 
kemisk status för två huvudändamål; värna ett naturligt växt- och djurliv i vatten samt 
säkerställa tillgången på rent dricksvatten. Eftersom vatten inte följer eller avgränsas av riks-, 
läns- eller kommungränser så förvaltas våra vattenförekomster i avrinningsområden och 
vattendistrikt. Sverige är uppdelat i fem vattendistrikt och Piteå ligger i det nordligaste som 
är Bottenvikens vattendistrikt. I vattendistriktet har Länsstyrelsen som uppdrag att vara 
vattenmyndighet med ansvar för förvaltningen och kvaliteten på vattenmiljön. 
Vattenförvaltningen är ett cykliskt arbete där kunskap och åtgärder i vattenmiljön 
kontinuerligt uppdateras, samrådet gäller vattencykeln för perioden 2015-2021.  
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§  29 

BEGÄRAN OM GODKÄNNANDE ENLIGT 32§ FÖRORDNING 

(2001:512) OM DEPONERING AV AVFALL 
 

Diarienr 2015-000065  
 
Beslut 

1. Miljö- och tillsynsnämnden godkänner, enligt 32 § förordning (2001:512) om 
deponering av avfall, sluttäckningsetapp 2 vid Bredviksbergets avfallsanläggning på 
fastigheten Öjebyn 144:82 i Piteå kommun. 

 
2. Under deponins efterbehandlingsfas ska verksamhetsutövaren se till att i minst 30 år, 

eller den längre tid som tillsynsmyndigheten bestämmer, vidtas de åtgärder för 
underhåll, övervakning och kontroll som behövs med hänsyn till skyddet för 
människors hälsa eller miljön (33 § förordning (2001:512) om deponering av avfall). 

 
Ärendebeskrivning  

Pireva har under hösten 2014 färdigställt ”Sluttäckning Etapp 2” på Bredviksbergets deponi. 
Täckningen omfattar en två hektar stor yta och har utförts i enlighet med tillståndet för 
anläggningen och förordning (2001:512) om deponering av avfall. 
 
Anläggningsarbetet påbörjades i september 2013 och pågick t o m oktober, återupptogs i juni 
2014 och avslutades i oktober samma år. Slutbesiktningen godkändes den 9 december 2014. 
 
Projektet har genomförts i enlighet med Pirevas avslutningsplan daterad 2013-10-03 med 
ändring avseende dimension på en dräneringsslang från 160 mm till 300 mm och placering 
av gasinsamling. 
 
Motivering 

Piteå Renhållning & Vatten AB (Pireva) driver avfallsanläggningen vid Bredviksberget med 
stöd av ett tillstånd från Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen daterat 2007-01-24. I 
enlighet med beslutet upphörde deponering av avfall på den äldre deponin vid utgången av 
2008 och deponering har därefter skett endast på nya ytor. En avslutningsplan har enligt 
villkor 7 i gällande tillstånd redovisats den 4 oktober 2013 till tillsynsmyndigheten där det 
framgår hur sluttäckningen ska ske för att uppfylla bestämmelserna i deponiförordningen. 
Miljö- och tillsynsnämnden hade inget att erinra över redovisade handlingar. 
 
Under anläggningsarbetet besökte enheten för miljö- och hälsoskydd deponin vid två 
tillfällen. Inga anmärkningar framkom vid besöken. 
 
Sluttäckning regleras av krav enligt förordning (2001:512) om deponering av avfall med 
avseende på konstruktions- och funktionskrav. Enligt 32 § anges att en deponi, eller del av 
deponi, kan anses vara avslutad först när sluttäckningen godkänts av tillsynsmyndigheten. 
Genom att tillsynsmyndigheten godkänner täckningen övergår denna del av deponin i en 
efterbehandlingsfas som varar i minst 30 år, eller den längre tid som tillsynsmyndigheten 
bestämmer. Under denna tid ska verksamhetsutövaren kontrollera miljöpåverkan och 
funktionen av täckningen 
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§  30 

REMISS - GÄLLANDE ÄNDRING AV VILLKOR  

Diarienr 2015-000167  
 
Beslut 

1. Miljö- och tillsynsnämnden har inget att erinra mot den sökta lagringen och 
vattenbegjutningen av timmer under förutsättning att bolaget utreder behovet av att 
vidta åtgärder för att minska utsläppet av näringsämnen till Nördfjärden. Vidare ska 
även möjligheter och behov av infiltrationsytor eller infiltrationsanordningar för att 
minska förekomsten av partiklar i vattnet utredas.  

 
2. Nämnden anser också att recipientkontroll ska utföras av bolaget för att kunna följa 

vilken påverkan bevattningen har på recipienten. 
 
Ärendebeskrivning  

Stenvalls Trä AB ansöker hos länsstyrelsens miljöprövningsdelegation om ändring av villkor 
nr 2 i tillståndet för bolagets verksamhet på Lövholmen i Piteå kommun. Bolaget anmäler 
även en ändring av verksamheten bland annat i syfte att möjliggöra bevattning av 
timmerupplagen. Bevattning är inte tillåtet i den gällande lydelsen av villkor 2. Både 
anmälan och ansökan om villkorsändring kommer att handläggas av 
miljöprövningsdelegationen eftersom de har samband med varandra. 
 
Innan miljöprövningsdelegationen fattar beslut i ärendet har miljö- och tillsynsnämnden fått 
möjlighet att yttra sig. Av yttrandet bör framgå om nämnden anser att den anmälda ändringen 
kan godtas och om ändring av villkoret kan medges. Nämndens yttrande bör motiveras. 
 
Villkor 2 har följande lydelse 

- Bolaget får inte lagra mer timmer än vad som krävs för två veckors produktion. 
Timmerlagret får inte bevattnas. 

 
Bolaget har yrkat på att få lagra maximalt 31 000 m3 fast mått under bark (fub) på 
verksamhetsområdet, 19 000 m3 fub på lageryta norr och 12 000 m3 fub på lageryta söder 
samt att bevattning av timmer får ske klimatstyrt på norra timmerplan. Bolaget föreslår även 
att lagring av timmer ej får ske närmare bostäder än 250 meter. 
 
Bolaget menar att villkorets första mening bör förtydligas genom att lagrad mängd för två 
veckors produktion ersätts av en absolut mängd. Den av bolaget föreslagna mängden 
underskrider den som rimligen kan tolkas in i det nuvarande beslutet.  
 
Av ansökan framgår att timmerlagring ska ske på asfalterad yta och bevattningen ska vara 
klimatstyrd. Överskottsvattnet kommer att avledas på samma sätt som dagvattnet från 
området via vallen i norr mot fjärden för att infiltrera eller via ytavrinning avbördas till 
recipienten Inrefjärden, Piteå älv. 
 
Den bedömda årliga föroreningsbelastningen från bevattning av grantimmer uppgår till ca 2 
ton TOC, 0,15 kg fenol, ca 7 kg fosfor och ca 8 kg kväve. 
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Miljökonsekvenserna av planerad lagring och bevattning bedöms av bolaget bli lokala. 
Influensområdet bedöms sträcka sig max 400 meter ut i fjärden från bevattningen. Vid en 
beräknad vattenvolym av 750 000 m3 erhålls en utspädning av utsläppet med en faktor 
1/4000 vid fullständig omblandning. De föroreningshalter som erhålls efter utspädning 
bedöms inte ge några biologiska effekter. Bolaget anger också att utsläppet är biologiskt 
nedbrytbart och de ämnen som återfinns i utsläppet är naturligt förekommande i Piteå älvs 
vatten. 
 
Avståndet mellan bevattningspunkten och närmast belägna bostadshus i nordvästlig riktning 
är ca 750 meter. Från bevattningsområdet till planområdet i söder är avståndet ca 500 meter. 
I det fall risk för luktproblem vid bostäder bedöms föreligga kan bevattning undvikas när de 
förhärskande vindarna är nordliga genom bolagets åtagande att använda klimatstyrd 
bevattning.  
 
Bolagets yrkar om ett kortaste lagringsavstånd till bostäder vilket säkerställer att såväl 
nuvarande som framtida lagring inte sker för nära bostäder. Kommer de planer som finns på 
bostäder längs den tidigare kajen att förverkligas kommer timmerlagringsytan i söder inte att 
användas. 
   
Motivering 

Lakvatten från den bevattnade ytan kommer att rinna av i norra änden av 
verksamhetsområdet och därmed blir recipienten Sörfjärden i stället för, som bolaget angivit 
i ansökan, Inrefjärden. Sörfjärden avvattnas till stor del norrut genom Strömsundet (kanalen) 
till Nördfjärden. Nördfjärden är i dag statusklassad till god ekologisk status men anses ha en 
risk för att i framtiden inte uppnå god ekologisk status till följd av övergödning. Åtgärder för 
att minska utsläppet av näringsämnen till Nördfjärden är nödvändigt för att inte statusen ska 
försämras. Sörfjärden har ingen egen statusklassning utan klassas tillsammans med 
Inrefjärden som inte anses uppnå god ekologisk status till följd av en kombination av flera 
olika faktorer däribland utsläpp av koppar. 
 
Timmerupplagets yta är asfalterad och därmed blir infiltrationen i marken direkt vid 
bevattningen begränsad och det mesta vattnet kommer, genom ytavrinning, att infiltrera i 
marken direkt norr om bevattningsytan och sannolikt vid riklig bevattning kommer en del av 
vattnet att fortsätta ut i Sörfjärden. För att minska förekomsten av partiklar i vattnet bör 
möjligheterna till en sedimentationsfälla utredas av bolaget. Sedimentationsfällan bör vara 
konstruerad så att både flytande och sedimenterande partiklar kan tas om hand, därigenom 
kan den också fungera som oljeavskiljare. 
 
Yrkanden 

Jonas Vikström (S) och Martin Åström (NS) med instämmande av Ivar Gustafsson (FP) 
yrkar att ordet ”bör” i båda förslagen till beslut byts ut mot ordet ”ska”. I övrigt bifall till 
förvaltningens förslag. 
Ordföranden finner att miljö- och tillsynsnämnden beslutar i enlighet med Jonas Vikström, 
Martin Åström och Ivar Gustafssons förslag. 
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§  31 

ANSÖKAN OM DISPENS, TIDPUNKT FÖR SANERING  

Diarienr 2015-000260  
 
Beslut 

1. Miljö- och tillsynsnämnden beslutar att bevilja Piteå Såg & Hyvleri AB 
(organisationsnummer 556343-0403) dispens till och med år 2018 från tidigare 
överenskommen tid för sanering av fastigheten Stadsön 6:6 i Piteå kommun. 
  

2. Dispensen gäller under förutsättning att forskningsbidrag erhålles för att i samarbete 
med Luleå tekniska universitet genomföra en fallstudie om in-situstabilisering av 
förekommande förorening. Om saneringsarbete bedöms vara aktuellt efter 
forskningsprojektet ska sanering utföras under år 2019. 

 
 
Ärendebeskrivning  

Piteå Såg & Hyvleri AB har den 25 februari 2015 samt komplettering den 9 april 2015 till 
miljö- och tillsynsnämnden lämnat in en ansökan om dispens från kravet att sanering ska 
påbörjas under år 2015 för att i samarbete med Luleå tekniska universitet (LTU) kunna 
ansöka om forskningsbidrag och därigenom medverka till att öka kunskapen om in-
situstabilisering av förekommande markföroreningar. Under förutsättning att medel beviljas 
kommer försöken att inledas under år 2016 och avslutas under 2018. Om saneringsarbete 
därefter bedöms vara aktuellt efter forskningsprojektet kommer det att kunna utföras tidigast 
år 2019. 
 
Enligt miljö- och byggkontorets skrivelse till Piteå Såg & Hyvleri AB daterad den 29 
december 2011 bör en del- eller totalsanering av de områden på fastigheten Stadsön 6:6 i 
Piteå kommun som är förorenade av arsenik ske inom en treårsperiod, dvs senast år 2014.  
 
De miljögeotekniska undersökningar som utförts (SGU 1991 samt SWECO 2010) visar att 
som en följd av tidigare verksamhet med CCA-impregneringsmedel (koppar-krom-arsenik) 
är området förorenat av framförallt arsenik. Även koppar, krom och bly har påträffats i halter 
som överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark vid mindre 
känslig markanvändning (MKM). Den provtagning av metaller i grundvatten som utfördes 
av SWECO 2010 visade på halter under de hälsobaserade gränsvärdena för dricksvatten. 
 
Bolaget har tagit fram en efterbehandlingsplan som innehåller åtgärdsförslag för 
schaktsanering och beräkningar av kostnader för dessa åtgärder samt avsatt medel för 
saneringen. Bolaget har även låtit ta fram en analys som omfattar en kvalitativ uppskattning 
av nyttor och konsekvenser av schaktsaneringen med hänsyn till ekonomiska, hälso- och 
miljöaspekter. Rapporterna visar att, förutom de stora kostnader som en sanering medför, 
risker kan uppstå ur hälso- och miljösynpunkt vid en schaktsanering. Det mest förorenade 
området återfinns mycket nära en byggnad där en bassäng för uppsamling av 
impregneringskemikalier är placerad. Geotekniskt har området dålig bärighet. Sanering av 
området genom rivning av asfalt och bortschaktning av förorenade massor kan innebära att 
skador på närliggande byggnader, exempelvis större eller mindre sprickor, kan uppstå. 
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Förstärkningar av byggnader är möjligt, men innebär betydande kostnader. 
 
Eftersom inga akuta hälso- eller miljörisker bedömdes föreligga på fastigheten, gjordes 2011 
den bedömningen att beslut om vilka åtgärder som måste vidtas kunde anstå tills vidare men 
att en del- eller totalsanering borde ske inom en treårsperiod. 
 
Bolagets kontrollprogram består av provtagning i två grundvattenrör som är placerade i 
förväntad strömningsriktning från markföroreningen sett. Provtagning sker två gånger per år 
(vår och höst) från och med juni 2010 för att kontrollera om spridning av föroreningar sker. 
Analyser från provtagningen i de två grundvattenrören visar att arsenikhalten stiger över tid, 
vilket föranlett ett behov av utredning och åtgärder.  
 
En möjlighet att istället för att avlägsna markföroreningarna stabilisera dem i marken samt 
skapa en barriär för att undvika spridning av föroreningarna till Piteå älv har föreslagits av 
Luleå Tekniska Universitet (LTU). Metodiken är under utveckling och LTU har därför 
intresse av att genomföra en fallstudie på ett lämpligt objekt, vilket Stadsön 6:6 är. 
Forskningsbidrag kommer att sökas från EU Horizon 2000-program och från EU 
Ramprogram. Slutligt besked om ansökan förväntas i december 2015. Om medel beviljas 
kan arbetet påbörjas under 2016 och planeras pågå under tre år. Projektet kommer att ledas 
av professor Jurate Kumpiene, LTU.  
 
För att stabilisera föroreningarna i marken injekteras tillsatsämnen som leder till att arsenik 
och metaller återigen får en stabil form. Vid tillskapandet av en barriär som syftar till att 
förhindra föroreningarna att spridas via grundvattnet placeras ett reaktivt material under 
markytan där en plym av förorenat grundvatten rinner igenom och skapar ett passivt 
behandlingssystem. I detta projekt kommer tekniska lösningar att utvecklas och testas i 
laboratorium vid Luleå tekniska universitet och i fält på Piteå Såg & Hyvleris fastighet. 
 
Bolaget bedömer att risker ur hälso- och miljösynpunkt på grund av den förlängda 
dispenstiden bedöms vara minimala även om provtagning av två grundvattenrör på området 
visar att arsenikhalten stiger över tid. Bedömningen utgår från att grundvattenbildningen i 
området är låg på grund av asfalttäckningen vilket medför mindre utlakning och begränsar 
spridningen av föroreningar. Grundvattnet förväntas röra sig sakta inom det aktuella området 
som har ett relativt lågt skyddsvärde som grundvattenresurs och inte har någon påverkan på 
vattenförsörjning i området. Under forskningsperioden förväntas metallhalterna sjunka 
kraftigt och föroreningsspridningen minska. 
 
Motivering 

Riskbedömningen i utförd undersökning visar att det inte innebär någon risk för människors 
hälsa att vistas på området eftersom föroreningarna till stor del återfinns i de ytliga 
marklagren under asfalt. I anmälan bedöms risker ur miljö- och hälsosynpunkt på grund av 
den förlängda dispenstiden vara minimala även om prover från två grundvattenrör på 
området visar att arsenikhalter har stigit över tid. Bedömningen utgår från att 
grundvattenbildningen i området minskat på grund av asfalttäckningen vilket medför mindre 
utlakning och begränsar spridningen av föroreningar. Under forskningsperioden förväntas 
metallhalterna sjunka kraftigt och föroreningsspridning minska ännu mer på grund av de 
aktiva barriärerna och stabiliseringsmedel.  
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Grundvattnet på området används inte som dricksvatten och närmaste recipient utgörs av 
Inrefjärden som är en del av Piteå älv ca 1 km från området. Mellan fastigheten och 
recipienten ligger andra industrier, ex vis Smurfit Kappa Kraftliner. Området är belagt med 
asfalt vilket gör att spridningsförutsättningarna minskar varför påverkan från sågverket på 
recipienten bedöms som liten. Risken för exponering torde vara störst i samband med gräv- 
och schaktarbeten. 
 
Miljö- och tillsynsnämnden bedömer att Piteå Såg & Hyvleri AB:s ansökan om dispens till 
och med år 2018 från tidigare överenskommen tid för sanering av fastigheten kan beviljas.  
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§  32 

Riktlinjer för festivaler 2015  

Diarienr 15MTN46  
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden godkänner riktlinjer för festivaler enligt bilaga 15MTN46-1. 
 
Ärendebeskrivning  

Samhällsbyggnad har upprättat förslag till riktlinjer för festivaler enligt bilaga, 15MTN46-1 
och föreslår miljö- och tillsynsnämnden godkänna förslaget. 
 
Beslutsunderlag 

Bilaga 15MTN46-1 Riktlinjer PDOL 
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§  33 

Ansökan stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, O´Learys  

Diarienr 15MTN36  
 
Beslut 

1. Miljö-  och tillsynsnämnden  beviljar ansökan för DH Kök och Bar AB org nr: 
556782-6812 om serveringstillstånd till allmänheten enligt 8 kap 2 § Alkohollagen 
(SFS 2010:1622) att få servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa 
alkoholdrycker  vid O´Learys. 

  

Noteringar 

Serveringstillståndet gäller i restaurangen med tillhörande uteservering enligt ritning och 
följande tider. 

 

Inomhus: 
11:00 - 01:00  vardagar 
11:00   02:00  fredag, lördag 
11:00   03:00  ons, fre, lör under perioden 1/6 - 31/8 
11:00   03:00  juldagen, annandag jul, nyårsafton, trettondagsafton 
Uteservering:  
11:00 – 01:00  Årligen under perioden 1/5 – 30/9, enligt gällande markupplåtelse.  
 
Ingen musik får spelas på uteserveringen (både live och inspelad) efter kl 23:00.    
 
 
Ärendebeskrivning  

Sökande  är DH Kök och Bar AB org nr: 556782-6812, 
 

Bolaget har haft serveringstillstånd i samma omfattning som det nu sökta. 
Enheten miljö- och hälsoskydds handläggare har utrett ärendet enligt bilaga  
15MTN36-1 och föreslår miljö- och tillsynsnämnden bevilja ansökan. 

 
Beslutsunderlag 

Bilaga 15MTN36-2 Utredning  O´Learys  
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§  34 

Riktlinjer för markanvändning  

Diarienr 15MTN34  
 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden beslutar att godkänna upprättade riktlinjer och rutiner för 
markanvändning av kommunägd mark som inte är parkmark eller allmän plats enligt 
bilagorna 15MTN34-1 och 15MTN34-2. 
 
Ärendebeskrivning  

Fysisk planering har fått i uppdrag att ta fram riktlinjer för markanvändning, då problemet 
med privatisering av kommunal mark tenderar att öka. Riktlinjerna behandlar endast 
kommunägd mark som inte är parkmark eller allmän plats. Detta eftersom det är andra 
lagrum som blir aktuella om riktlinjerna även ska gälla allmän plats. Dokumentet är avstämt 
med SKL-jurist inom fastighetsrätt.  
 
I riktlinjerna för markanvändning behandlas både lovligt och olovligt nyttjande av kommunal 
mark samt trädfällning och skadegörelse av träd eller trädplanering.  Lagen är tydlig, inga 
olovliga åtgärder får vidtas på annans mark och förbudet omfattar även offentligt ägd mark 
(Brottsbalken 8 kap).  
 
Riktlinjerna ska säkerställa ett enhetligt agerande i ärenden om markanvändning. 
 
Behovet av riktlinjer utgår ifrån en tydlig trend att det olovliga nyttjandet av kommunal mark 
ökar. Den kommunala marken är en gemensam resurs, men allmänheten begränsas av att 
några få tar den gemensamma marken i anspråk. När åtgärder från kommunens sida uteblir 
uppfattar allmänheten det som att kommunen sanktionerat olovliga åtgärder. Det gör att 
arbetssituationen för tjänstemännen försvåras. Därmed behövs riktlinjerna även till stöd för 
tjänstemännens agerande. 
 
Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 18 
Bilaga 15MTN34-1 Riktlinjer för markanvändning, Piteå kommuns mark. 
Bilaga 15 MTN34-2 Rutin för markanvändning, Piteå kommuns mark. 
 
 
Ärendets påverkan på de strategiska områdena 
 

Barn och unga – vår framtid 

Bedöms inte ha någon direkt beröring med detta ärende. 
 
Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd 

Bedöms inte ha någon direkt beröring med detta ärende. 
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Demokrati och öppenhet 

Alla medborgare ska ha samma rättigheter att vistas på den kommunägda marken. Ett 
enhetligt arbetssätt med tydliga riktlinjer vad gäller markanvändning ska verka för att alla 
medborgare behandlas lika.  
 

Livsmiljö 

Privatisering av kommunägd mark innebär att allmänheten förlorar möjligheten att vistas på 
den kommunala marken då den istället vigs åt ett fåtal personer. Många av de områden som 
olovligen tas i anspråk är belägna vid strandlinjen. Desto mer kommunal mark som tas i 
privat anspråk, desto mer förlorar allmänheten sina rekreationsområden. Piteå kommuns 
mark ska vara tillgängligt för alla. 
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§  35 

Revidering av dokumenthanteringsplan för miljö- och 

tillsynsnämnden 
 

Diarienr 15MTN41  
 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden godkänner tillägg i dokumenthanterings- och gallringsplan  
enligt bilaga 15MTN41-1, 15MTN41-2 och 15MTN41-3. 
 
 
Ärendebeskrivning  

I arkivlagen finns bestämmelser om myndigheternas skyldigheter att svara för arkivbildning 
och arkivvård. Allmänna handlingar får inte gallras utan myndighetens gallringsbeslut. 
En myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingar från myndighetens verksamhet som 
myndigheten beslutar ska tas om hand för arkivering. 
 
Nämndsekreterarna upprättade i samråd med kommunens arkivarie en dokumenthanterings- 
och gallringsplan för miljö- och tillsynsnämnden som antogs 2015-01-16 § 7.  
I denna saknas beskrivning för dokument om försäljning av tobak och receptfria läkemedel 
samt gallringsförslag till samtycke för webbpublicering och hantering av EU-projekt. Detta 
är nu åtgärdat och Miljö- och tillsynsnämnden föreslås godkänna tillägg till 
dokumenthanterings- och gallringsplan enligt bilaga 15MTN41-1. 
 
Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 19 
Bilaga 15MTN41-1 Reviderad dokumenthanterings- och gallringsplan för miljö- och 
tillsynsnämnden 
Bilaga 15MTN41-2 Gallringsförslag samtycke till webbpublicering 
Bilaga 15MTN41-3 Revidering av EU-projekt dokumenthanteringsplan 
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§  36 

Ny verksamhetsidé för Samhällsbyggnad  

Diarienr 15MTN24  
 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden antar förslaget till ny verksamhetsidé för Samhällsbyggnad, 
”Samhällsbyggnad arbetar för ett attraktivt och hållbart samhälle” 
 
Ärendebeskrivning  

Samhällsbyggnad har tagit fram förslag till ny verksamhetsidé ”Samhällsbyggnad arbetar för 
ett attraktivt och hållbart samhälle” och föreslår miljö- och tillsynsnämnden godkänna 
förslaget. 
 
Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 20 
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§  37 

Personuppgiftsombud för Miljö- och tillsynsnämnden  

Diarienr 15MTN35  
 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden utser nämndsekreterare Ulla-Stina Fredman till 
personuppgiftsombud för Miljö- och tillsynsnämnden från och med 2015-05-01. 
 
Ärendebeskrivning  

Enligt personuppgiftslagen, PuL är varje kommunal myndighet det vill säga varje 
nämnd/styrelse/kommunalt bolag ansvarig för sin behandling av personuppgifter.  
Lagen ställer en rad krav på när behandling av personuppgifter är tillåten och hur 
behandlingen ska ske. Vidare ska i vissa fall information till den registrerade lämnas. 
Behandling av personuppgifter som är helt eller delvis automatiserad ska anmälas till 
Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Om den personuppgiftsansvarige har anmält till 
tillsynsmyndigheten att ett personuppgiftsombud har utsetts och vem det är, behöver sådan 
anmälan inte göras.  
 
Det är frivilligt att ha ett personuppgiftsombud. Tanken är att ombudet ska vara en tillgång 
för den personuppgiftsansvarige när det gäller integritetsskydd vid behandling av 
personuppgifter. Ombudet har bland annat till uppgift att kontrollera den 
personuppgiftsansvariges behandling av personuppgifter, att föra förteckning över 
behandlingar och att hjälpa registrerade att få rättelse. Vid behov ska ombudet samråda med 
Datainspektionen.  
 
Den personuppgiftsansvarige har alltid yttersta ansvaret för all behandling även om ombud 
har utsetts. 
 
Med hänvisning till texten ovan föreslås Miljö- och tillsynsnämnden utse nämndsekreterare 
Ulla-Stina Fredman till personuppgiftsombud för Miljö- och tillsynsnämnden 
 
Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protkoll § 21 
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§  38 

Remissyttrande över omorganisation Samhällsbyggnad, avdelning 

Teknik och gator 
 

Diarienr 15MTN42  
 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden tillstyrker upprättat förslag till omorganisation inom 
Samhällsbyggnads avdelning Teknik- och gator. 
 
Ärendebeskrivning  

Samhällsbyggnadsnämnden har för yttrande överlämnat ett förslag på omorganisation inom 
förvaltningens avdelning Teknik och gator. 
 
Nämndens reglemente fastslår att före förändringar i samhällsbyggnadsförvaltningens 
organisation ska samråd ske med miljö- och tillsynsnämnden samt kommunstyrelsen. 
 
Motivering 

Avdelningen Teknik och gator inom Samhällsbyggnad står inför stora utmaningar vad gäller 
kompetensförsörjning, effektivitet och samhällsbyggnadsprojekt. Flera stora, viktiga frågor 
ska och kommer att processas och bearbetas. Dessa frågor är ofta länkade till varandra vilket 
kräver att avdelningen samverkar internt och externt samt vidare kommunicerar, samarbetar 
och verkar mot samma mål och givna uppdrag. Utifrån väntade utmaningar och pågående 
generationsväxling har en översyn och ett förslag till ny organisationsstruktur inom Teknik 
och gator tagits fram. Förslaget bygger på att två av avdelningens tre enheter; Gator och 
Produktion slås ihop till en gemensam enhet som tillsammans bildar V/A och gatuenheten. 
Översynen har utförts med hänsyn till att antal anställda blir oförändrad. 
 
Sammanfattningsvis medför förändringen:  

 Effektivare resursutnyttjande då rörläggare och anläggningsarbetare ligger inom samma 
enhet. Förbättrad timing för olika delar i utförandeskedet (mark, väg och V/A-arbeten i 
samma vägprojekt) 

 Förenkla arbetet med arbetsberikning, större möjlighet till omväxling och rotation inom 
två enheter istället för tre.  

 Pågående generationsväxling kräver intern samverkan och kvalitativ samordning av 
arbetsuppgifter och kompetensöverföring inom enheterna.   

 Samlad samordning och tydligare kommunikationsvägar vilket ger bättre förutsättningar i 
ledarskap och daglig arbetsledning, då tre enheter istället blir två, vilket medför snabbare 
beslutsprocesser för medarbetarna då ledarskapet är samlat. 

 
Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 22 
Bild över förändrad struktur inom avdelning Teknik och gator inom Samhällsbyggnad:  
PM Förslag till förändrad organisationsstruktur inom Samhällsbyggnad avdelning Teknik 
och gator 
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Organisationsstruktur inom Teknik och gator: 

 
Förslag om ny organisation från och med 1 april 2015: 
 

 
 

Ärendets påverkan på de strategiska områdena 

 
Barn och unga – vår framtid 

Tillgängliga och trafiksäkra gator och vägar samt barnens skolvägar 
Livsmiljö 

Upprätthålla arbetet med en attraktiv stad 
Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd 

God service, gott bemötande samt gott värdskap genom samverkan med skolor och 
näringsliv.  
Demokrati och öppenhet 

Inget identifierat 
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§  39 

Månadsbokslut  

Diarienr 15MSN8  
 
Beslut 

2. Fördjupad månadsrapport för mars 2015 läggs till handlingarna. 
 

3. Nämnden uppdrar till förvaltningschef Samhällsbyggnad att inkomma med förslag till 
hantering av befarat underskott. 

 
Ärendebeskrivning  

Fördjupad månadsrapport för mars 2015 presenteras för nämndens kännedom. 
 
Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 23 
Bilaga 15MSN8-1 Fördjupad månadsrapport mars 
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§  40 

VEP 2016-2018  

Diarienr 15MTN44  
 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden antar förvaltningens förslag till VEP 2016 – 2018 enligt bilaga 
15MTN44-1. 
 
Ärendebeskrivning  

Samhällsbyggnad har upprättat förslag till verksamhetsplanering VEP 2016 – 2018 och 
föreslår miljö- och tillsynsnämnden godkänna förslaget. 
 
Beslutsunderlag 

Bilaga 15MTN44-1 VEP 2016-2018 
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§  41 

Delegationsbeslut  

Diarienr 15MSN1  
 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut och beslutar att 
delegationsbeslut gaslagringsterminal och Bishops Arms delges nästa nämnd. 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen Samhällsbyggnad samt i vissa fall nämndens ordförande har i enlighet med sin 
delegationsrätt och under vissa förutsättningar, lämnat tillstånd/godkännande, beviljat 
respektive avslagit ansökningar och avgivit yttranden inom nedanstående verksamheter: 
 
Avlopp 
Slam, sopor 
Livsmedel 
Serveringstillstånd 
Övriga yttranden och tillstånd 
 
Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 24 
15MSN1-5 Delegationsbeslut ByggR  
15MSN1-4  Delegationsbeslut Ecos 
15MTN40 Ansökan serveringstillstånd vid enstaka tillfälle/period Bölefisk AB 
15MTN38 Ansökan serveringstillstånd vid enstaka tillfälle/period SMASK efterfest 
15MTN25 Ansökan stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, Bishop 
 Scandinavia AB 
15MTN43 Ansökan serveringstillstånd vid enstaka tillfälle till slutet sällskap, 
 Munksundsgården 
14ECOS561-13 Delegationsbeslut Yttrande till Miljöprövningsdelegationen gällande 

ansökan om tillstånd för utökning av befintlig verksamhet, gaslagrings-
terminal 

  
 
 
 
 
 
 

  



 

Miljö- och tillsynsnämnden  
Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

2015-04-24 

28 (30) 

 
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   
 
 

§  42 

Delgivningsärenden  

Diarienr 15MSN4  
 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna 
 
Ärendebeskrivning  

Anmäls för miljö- och tillsynsnämndens kännedom enligt nedan: 
 
Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 26 
- Slutlig vägledning för kommunal tillstyrkan vid prövning av vindkraftverk 

- Slutligt beslut i mål M 477-15 

- Socialstyrelsens utredning om utfärdande av saneringsintyg för fartyg enligt IHR 

- Lst beslut om föreläggande gällande orienteringstävlingar i Norrbotten 2015 Dnr 
525-248-2015 

- Dom i mål M 2403-14 tillstånd att anlägga ny gång- och cykelväg över Alterälven 
intill befintlig bro för väg E4 väster om Norrfjärden 

- Rättelse dom 2403-14 
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§  43 

Delgivningsärenden - protokoll  

Diarienr 15MSN5  
Förslag till beslut  

Nedanstående delgivningar läggs till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning  

Följande delgivningar anmäls för Miljö- och tillsynsnämndens kännedom: 
 

- Protokollsutdrag Kommunstyrelsen §21 Årsplan för säkerhetsarbetet 

- Protokollsutdrag Kommunstyrelsen §21 Årsplan för säkerhetsarbetet 

- Protokollsutdrag Kommunfullmäktige §6 Policy för intern kontroll och styrning i 
Piteå kommun 

- Bilaga 1 till Protokollsutdrag Kommunfullmäktige §6 Policy för intern kontroll och 
styrning 

- Bilaga 2 till Protokollsutdrag Kommunfullmäktige §6 Policy för intern kontroll och 
styrning i Piteå kommun 

- Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 7 Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet 

- Policy för kvalitetsarbetet 

- Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott § 49 Personalstrategi 
för Piteå kommun 

- Personalstrategi för Piteå kommun 

- Protokollsutdrag Kommunfullmäktige §69 Räkenskaps- och förvaltningsgranskning 
för år 2014 samt frågan om ansvarsfrihet för styrelser och nämnder 2014 

- Protokollsutdrag Kommunfullmäktige §71 Årsredovisning/bokslut samt 
koncernredovisning för år 2014 och anslagsöverföring till år 2015 

- Bilaga till Protokollsutdrag Kommunfullmäktige §71 Årsredovisning/bokslut samt 
koncernredovisning för år 2014 och anslagsöverföring till år 2015 

 
Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 25 
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§  44 

Informationsärenden  

Diarienr 15MSN3  
 
 
Ärendebeskrivning  

Helena Lindehag besöker nämnden och informerar om handlingsplan för hållbarhet, ett 
uppdrag att tydliggöra hållbarhetsperspektiven i verksamhetsplanen. Planen för hållbarhet 
inkluderar social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 
 
David Sundström informerar om arbetet med översiktsplanen. Översiktplanen är ett uppdrag 
från kommunstyrelsen och ska, med ändrad tidsplan, vara klar i maj 2016. Arbetet ska nå de 
gemensamma målen genom olika strategier: boende, infrastruktur, grön struktur, natur, 
vatten, energi/klimat, kultur/fritid m m. Efter medborgardialog, samråd och sammanställning 
av synpunkter ska en utställning genomföras i januari 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

  

 
 

 
 
 
 
 




