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LULEÅ KOMMUN INFORMATION 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2017-04-04

 
2017/540-1.4.1.2

Henrik Berg

Information om organisationsförändringar
Ärendenr 2017/540-1.4.1.2

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till 
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommundirektören informerar om aktuella organisationsförändringar.
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LULEÅ KOMMUN FÖRTECKNING

 Kommunledningsförvaltningen

Kurser och konferenser anmälda till kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2017-04-10
Ärendenr 2016.1542-1.1.1.7

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga redovisade kurser och 
konferenser till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Följande kurser och konferenser redovisas:

Avsändare Ämne
Sveriges kommuner 
och landsting
2017-03-16

Inbjudan till Hållbar regional utveckling, Stockholm 
2017-05-05

Sveriges kommuner 
och landsting
2017-03-25

Hid.nr. 2017.1891
Inbjudan Fusk, oegentligheter och bedrägeri mot 
välfärdssektorn, Stockholm 2017-05-09

Krisberedskap
2017-03-27

Hid.nr. 2017.1894
Välkommen till Krisberedskap 5 - 6 april 2017

Myndigheten för 
samhällsskydd och 
beredskap

Hid. nr. 2017.1821
Webbseminarium från Krisberedskapsveckan 2017-
04-19

4



LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Socialnämnden 2017-02-24

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 35

Utveckling av den sociala bostadsmarknaden i Luleå
Ärendenr 2017/21-3.9.0.2

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta anta förslaget 
”Utveckling av den sociala bostadsmarknaden i Luleå”. 

Sammanfattning av ärendet
Kommundirektören gav 2015-04-08 i uppdrag till förvaltningscheferna för 
socialförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen (SBF), 
arbetsmarknadsförvaltningen (AMF) samt vd för Lulebo att genomföra en 
översyn av Luleås sociala bostadsmarknad och föreslå konkreta 
förbättringsåtgärder i syfte att reducera antalet övergångskontrakt.

Ett förslag har tagits fram som innebär att den sociala bostadsmarknaden får 
en ny organisation, där olika aktörer har en tydligare rollfördelning. 
Utgångspunkten är att socialförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen 
uttalar sina behov av lägenheter för sociala behov och att SBF/Lulebo/privata 
aktörer avsätter en del av sitt bostadsbestånd för dessa ändamål. 
Stadsbyggnadsförvaltningens Avdelning fastigheter blir ansvarig för att 
samordna, fördela bostäder samt sköta all hyresadministration. Socialtjänsten 
ansvarar för de sociala insatser som behövs för att den enskilde ska få hjälp att 
hantera sina svårigheter att klara ett eget boende.

Vidare införs en social bostadskarriär. Det innebär att den enskilde som på 
grund av sociala problem inte bedöms lämplig för ett eget kontrakt, kan få ett 
övergångskontrakt till en bostad förutsatt att han/hon tar emot socialt stöd. 
Syftet är att den enskilde under ett eller två år ska få hjälp och kunna 
kvalificera sig för ett eget kontrakt. 

Slutligen föreslås att de ekonomiska frågorna kring övergångslägenheter 
hanteras genom ett liknande internhyressystem som redan används för 
gruppboenden.

Bedömningen är att förändringarna kommer att medföra att antalet 
övergångskontrakt kommer att kunna halveras fram till år 2019. 

Socialnämndens allmänna utskott beslutade 2017-02-15 föreslå socialnämnden 
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta anta förslaget ”Utveckling av den 
sociala bostadsmarknaden i Luleå”.
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Socialnämnden 2017-02-24

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Beslutsgång
Ordförande ställer allmänna utskottets förslag under proposition och finner 
att socialnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
 Utveckling av den sociala bostadsmarknaden

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2017-02-23

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 33

Utveckling av den sociala bostadsmarknaden i Luleå
Ärendenr 2017/90-3.5.2.2

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden beslutar anta förslaget ”Utveckling av den sociala 
bostadsmarknaden i Luleå”.

Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden besluta att anta 
förslaget ”Utveckling av den sociala bostadsmarknaden i Luleå”. 

Kommundirektören gav 2015-04-08 i uppdrag till förvaltningscheferna för 
Socialförvaltningen, Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF), 
Arbetsmarknadsförvaltningen (AMF) samt vd för Lulebo att genomföra en 
översyn av Luleås sociala bostadsmarknad och föreslå konkreta 
förbättringsåtgärder i syfte att reducera antalet övergångskontrakt.

Ett förslag har tagits fram som innebär att den sociala bostadsmarknaden får 
en ny organisation, där olika aktörer har en tydligare rollfördelning. 
Utgångspunkten är att socialförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen 
uttalar sina behov av lägenheter för sociala behov och att SBF/Lulebo/privata 
aktörer avsätter en del av sitt bostadsbestånd för dessa ändamål. 
Stadsbyggnadsförvaltningens avdelning Fastigheter blir ansvarig för att 
samordna, fördela bostäder samt sköta all hyresadministration. Socialtjänsten 
ansvarar för de sociala insatser som behövs för att den enskilde ska få hjälp att 
hantera sina svårigheter att klara ett eget boende.

Vidare införs en social bostadskarriär. Det innebär att den enskilde som på 
grund av sociala problem inte bedöms lämplig för ett eget kontrakt, kan få ett 
övergångskontrakt till en bostad förutsatt att han/hon tar emot socialt stöd. 
Syftet är att den enskilde under ett eller två år ska få hjälp och kunna 
kvalificera sig för ett eget kontrakt. 

Slutligen föreslås att ekonomiska frågorna kring övergångslägenheter 
hanteras genom ett liknande internhyressystem som redan används för 
gruppboenden.

Bedömningen är att förändringarna kommer att medföra att antalet 
övergångskontrakt kommer att kunna halveras fram till år 2019.
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2017-02-23

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Sammanträdet
Förvaltningschefen föredrar ärendet.

Beslutsgång
Ordförande frågar om nämndens ställningstagande till förvaltningens förslag 
och finner att nämnden beslutar bifalla förslaget.

Beslutsunderlag
• Beslutsförslag 2017-02-14, hid 2017.1043
 Utveckling av den sociala bostadsmarknaden – Handlingsplan (bilaga), hid 

2017.1044

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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LULEÅ KOMMUN  Dnr 1 (6)
Socialförvaltningen/SBF
Sven Teglund/Petra Wennberg 2017-01-19

Utveckling av den sociala bostadsmarknaden 
i Luleå

1. Uppdrag

Kommundirektören gav 2015-04-08 i uppdrag till förvaltningscheferna för 
socialförvaltningen (Soc), stadsbyggnadsförvaltningen (SBF), 
arbetsmarknadsförvaltningen (AMF) samt vd för Lulebo att genomföra en 
översyn av Luleås sociala bostadsmarknad och föreslå konkreta 
förbättringsåtgärder i syfte att reducera antalet övergångskontrakt.

En arbetsgrupp bestående av representanter från deltagande verksamheter 
har arbetat med frågan och tagit fram ett gemensamt förslag. 

2. Utvecklingsbehov

Enskilda som har sociala problem, ekonomiska skulder eller som är störande, 
kan ofta inte få eget kontrakt hos en hyresvärd. Kommunen har dock ett 
ansvar att tillförsäkra barnfamiljer bostad och att motverka hemlöshet för 
personer med olika former av sociala problem. Att tilldela den enskilde en 
lägenhet med övergångskontrakt, blir ett sätt för kommunen att ta sitt 
ansvar.

Det har dock visat sig att många blir kvar i andrahandsboenden under lång 
tid och det har i många kommuner utvecklats en s.k sekundär bostads-
marknad. I uppdraget från 2015 framkom att Luleå har ett stort antal 
övergångskontrakt och fanns bland de kommuner som hade det högsta 
antalet i landet. Det saknades också i många fall en tydlig planering för hur 
den enskilde skulle kunna få eget kontrakt.
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LULEÅ KOMMUN  Dnr 2 (6)
Socialförvaltningen/SBF
Sven Teglund/Petra Wennberg

3. Målbild

Syftet med utvecklingsarbetet är att de som står utanför bostadsmarknaden 
så långt det är möjligt ska få plats i det ordinarie bostadsbeståndet. För 
närvarande, januari 2017, finns i Luleå totalt 322 övergångskontrakt.

Fram till 2019 ska kommunen arbeta för:

 att utveckla och förbättra stödet till personer som av sociala skäl har 
svårt att få egen bostad

 att antalet övergångskontrakt reduceras till hälften (160 st)

4. Ny organisation

En ny organisation för arbetet med övergångskontrakt med tydliga uppdrag 
för medverkande aktörer införs. Utgångspunkten är att socialtjänsten och 
arbetsmarknadsförvaltningen uttalar sina behov av lägenheter för sociala 
behov och att SBF/Lulebo/privata aktörer avsätter en del av sitt 
bostadsbestånd för dessa ändamål. 

Stadsbyggnadsförvaltningens Avdelning fastigheter blir ansvarig för att 
samordna, fördela bostäder samt sköta all hyresadministration. Det vill säga 
att skriva övergångskontrakt med den enskilde, skicka ut hyresavier, krav, 
lämna till inkasso etc. 

Socialtjänsten ansvarar för de sociala insatser som behövs för att den enskilde 
ska få hjälp att hantera sina svårigheter att klara ett eget boende. Därför är 
förutsättningen för att få en lägenhet med övergångskontrakt att den 
enskilde accepterat att ta emot biståndsinsatser beskrivna i en 
genomförandeplan.

Att arbeta målmedvetet med sociala insatser för personer med svårigheter i 
boendet ses som en viktig framgångsfaktor för att minska antalet 
övergångskontrakt.
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LULEÅ KOMMUN  Dnr 3 (6)
Socialförvaltningen/SBF
Sven Teglund/Petra Wennberg

Bild 1. Organisation

5. Minskat inkomstkrav hos Lulebo 

Styrelsen för Lulebo har beslutat att acceptera försörjningsstöd och 
etableringsersättning som tillräcklig inkomst för att kunna få ett eget 
hyreskontrakt. Därigenom sänker Lulebo trösklarna och gör det enklare och 
lättare för människor att ta sig in på bostadsmarknaden. Beslutet förväntas få 
en betydande effekt och minska behovet av övergångskontrakt avsevärt.

Enligt det övergripande bosättningsuppdraget är kommunerna skyldiga att ta 
emot nyanlända för bosättning. Syftet är att förbättra nyanländas möjligheter 
att komma in i samhället och på arbetsmarknaden. För att fullfölja det 
övergripande bosättningsuppdraget kommer Lulebo, Rikshem och Galären 
tillhandahålla 25 % av sina lediga lägenheter för nyanländas behov. 

6. En social bostadskarriär införs 

Genom en ny organisering av ansvarsområdena inom den sociala 
bostadsmarknaden tydliggörs var och ens ansvar för hur målet ska uppnås.
Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att administrera den sociala 
bostadsmarknaden, socialtjänsten ansvarar för att med sociala insatser rusta 
individerna för att klara eget kontrakt och hyresvärdarna ansvarar för att 
avsätta en del av sitt bestånd för sociala behov.
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LULEÅ KOMMUN  Dnr 4 (6)
Socialförvaltningen/SBF
Sven Teglund/Petra Wennberg

Social bostadskarriär 1
Den grupp av lulebor som pga. sociala problem, skulder eller störande 
beteende inte accepteras av hyresvärdarna betraktas som ej kvalificerade 
hyresgäster. Dessa tilldelas lägenheter med övergångskontrakt antingen i 
SBF:s eget bestånd, Lulebo eller hos privata aktörer. 

Ett arbete med en social bostadskarriär införs.  Den enskilde får möjlighet att 
kvalificera sig för ett eget kontrakt.  Det förutsätter att personen i fråga följt 
den sociala genomförandeplanen och att målen blivit uppfyllda. Efter ett år 
betraktas i så fall den enskilde som en kvalificerad hyresgäst som accepteras 
för eget kontrakt hos Lulebo/privata aktörer. Om behov kvarstår fortsätter 
socialtjänsten med sociala insatser/uppföljning även sedan den enskilde fått 
eget kontrakt.

Bild 2 Bostadskarriär 1

Social bostadskarriär 2
Det finns lulebor som har så stora stödbehov att Lulebo/privata aktörer inte 
accepterar dem för ett övergångskontrakt. Ofta finns en tidigare lång historia 
av sociala problem och brister i boendesituationen. För dessa införs en längre 
bostadskarriär för att de ska kunna kvalificera sig till ett eget 
lägenhetskontrakt. 

Det innebär att den enskilde får övergångskontrakt först i SBF:s egna 
lägenheter under ett år.  Om han/hon har klarat av att följa den sociala 
genomförandeplanen ges möjlighet till övergångskontrakt ytterligare ett år, 
men då i en lägenhet hos Lulebo/privata aktörer. Då finns två års 
erfarenheter av den enskildes boende med sociala insatser, och om det gått 
bra, betraktas han/hon som en kvalificerad hyresgäst. 
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LULEÅ KOMMUN  Dnr 5 (6)
Socialförvaltningen/SBF
Sven Teglund/Petra Wennberg

 Bild 3 Bostadskarriär 2

Förväntat resultat
Förslaget innebär att när personer som har svårt att klara ett eget boende får 
ett strukturerat socialt stöd, kan de redan efter ett eller två år kvalificera sig 
för ett eget kontrakt. Tillsammans med en tydlig organisation samt Lulebos 
minskade inkomstkrav bedöms den sociala bostadskarriären innebära att 
målet med en halvering av antalet övergångskontrakt 2019 kan uppnås.

4. Ekonomi
När kommunen hyr övergångslägenheter är kommunen förstahands-
hyresgäst vilket innebär att hyran måste garanteras hyresvärden, oberoende 
om det gäller SBF:s bestånd, Lulebo eller privata aktörer. Om 
andrahandshyresgästen av någon anledning inte betalar, ska det gå ut krav 
precis som för alla andra. Den enskilde som saknar medel kan ha rätt till 
försörjningsstöd.

Därför föreslås att internhyressystemet som används när socialförvaltningen 
hyr andra lokaler, t.ex. gruppboenden, även ska användas när det gäller 
övergångslägenheter. 

Bild 4 Interhyressystemet
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LULEÅ KOMMUN  Dnr 6 (6)
Socialförvaltningen/SBF
Sven Teglund/Petra Wennberg

5. Genomförande
För att genomföra förändringen av den sociala bostadsmarknaden ska nya 
rutiner och arbetssätt utvecklas i samverkan mellan berörda parter. 
Socialförvaltningen ska utveckla sociala insatser lämpade för att stödja 
personer att kvalificera sig för ett eget hyreskontrakt.
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Fritidsnämnden 2017-01-25

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 12

Förfrågan om att vara värdkommun för Barents Games 
Winter 2018
Ärendenr 2016/204-3.7.0.3

Fritidsnämndens beslut
1. fritidsnämnden rekommenderar kommunstyrelsen tacka ja till Norrbottens 

Idrottsförbunds förfrågan om att vara värdkommun för Barents Winter 
Games 2018. 

2. fritidschefen får i uppdrag att ha kontakten med Norrbottens 
Idrottsförbund gällande värdskapet.

3. 500 tkr avsätts för arrangemanget, medel som överförs till Luleå kommuns 
genomförandeorganisation, fritidsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Samarbetet inom Barents inrättades 1993 när Kirkenes Deklarationen 
undertecknades av utrikesministrarna i de deltagande länderna och 
Europeiska kommissionen. Samarbetet bygger på två pelare, den nationella 
och den regionala. På regional nivå finns det regionala rådet, där deltagarna är 
chefer för de deltagande länen. De områden i respektive land som avses är;
Sverige: Norrbotten och Västerbotten, Norge: Finnmark, Troms och 
Nordmark, Finland: Lapplands län och Uleåborgs län samt Ryssland: 
Murmansk, Arkhangelsk och Karelen.

Idrottsutbyte har funnits inom Barentsregionen ända sedan 50-talet, bland 
annat i form av Kalottkamper som senare blev Barentsidrotten. 

I samband med Barentskonferensen i Luleå 2009 togs en strategisk plan där 
det bland annat beslutades att ett av samarbetes fokusområden är det 
sportsliga utbytet. Detta ska ske genom Barents Games men också 
utbildning/seminarier, ungdomsverksamhet i form av t.ex. camps samt idrott 
för minoritetsbefolkning.

Sommaren 2017 arrangeras Barents Summer Games i Bodö, Norge. 
Tävlingarna arrangeras varje år, men alternerar mellan sommar och vinter. 
År 2018 arrangeras tävlingen i den här formen för femte gången och det är då 
Sveriges tur att arrangera. Norrbottens Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna 
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Fritidsnämnden 2017-01-25

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Norrbotten (NIF/SISU) är Barents Games medarrangör och de är också 
NIF/SISU som skickat in en förfrågan till Luleå om att vara värdkommun för 

arrangemanget. Antalet deltagare i tävlingen är ca 1 000 och åldern 15-25 år. 
De tävlar i ca 15 olika idrotter under 3 dagar.

Fritidsförvaltningen ser mycket positivt på att Luleå skulle vara medarrangör 
till Barents Games Winter. Vi har de anläggningar som krävs för att 
genomföra arrangemanget och det är ett mycket bra tillfälle att marknadsföra 
Luleå regionen gentemot de nordligaste delarna av våra grannländer.

Fritidsförvaltningen har 2016-11-04 föreslagit fritidsnämnden rekommendera 
kommunstyrelsen tacka ja till Norrbottens Idrottsförbunds förfrågan om att 
vara värdkommun för Barents Winter Games 2018, att fritidschefen får i 
uppdrag att ha kontakten med Norrbottens Idrottsförbund gällande 
värdskapet samt att 500 tkr avsätts för arrangemanget, medel som överförs till 
Luleå kommuns genomförandeorganisation, fritidsförvaltningen.

Arbetsutskottet har 2017-01-11, § 6 föreslagit fritidsnämnden rekommendera 
kommunstyrelsen tacka ja till Norrbottens Idrottsförbunds förfrågan om att 
vara värdkommun för Barents Winter Games 2018, att fritidschefen får i 
uppdrag att ha kontakten med Norrbottens Idrottsförbund gällande 
värdskapet samt att 500 tkr avsätts för arrangemanget, medel som överförs till 
Luleå kommuns genomförandeorganisation, fritidsförvaltningen.

Sammanträdet
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
fritidsnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
 Underlag från Norrbottens Idrottsförbund med förfrågan om att 

tillsammans med dem arrangera Barents Games Winter 2018 i Luleå, 
FRI Hid 2017.33

 Arbetsutskottets förslag till beslut § 6, 2017-01-11, FRI Hid 2017.91

Beslutet skickas till
 Kommunstyrelsen 
 Norrbottens Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna Norrbotten
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Ekonomikontoret 2017-02-27

 
2017/145-3.7.0.3

Christina Häll Carlsson

Ekonomikontorets yttrande angående medel till 
fritidsnämnden för genomförande att vara värdkommun 
för Barents Games Winter 2018
Ärendenr 2017/145-3.7.0.3

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att fritidsnämndens 

framställan beviljas, att anslå 500 tkr i bidrag till fritidsnämnden för 
genomförande av Barents Games Winter 2018.

2. Medel för finansiering anvisas ur anslaget för kommunstyrelsens 
oförutsedda utgifter.

Sammanfattning av ärendet
Samarbetet inom Barents inrättades 1993 när Kirkenes Deklarationen 
undertecknades av utrikesministrarna i de deltagande länderna och 
Europeiska kommissionen. Samarbetet bygger på två pelare, den nationella 
och den regionala. På regional nivå finns det regionala rådet, där deltagarna är 
chefer för de deltagande länen. De områden i respektive land som avses är;
Sverige: Norrbotten och Västerbotten, Norge: Finnmark, Troms och 
Nordmark, Finland: Lapplands län och Uleåborgs län samt Ryssland: 
Murmansk, Arkhangelsk och Karelen.

Idrottsutbyte har funnits inom Barentsregionen ända sedan 50-talet, bland 
annat i form av Kalottkamper som senare blev Barentsidrotten. 

I samband med Barentskonferensen i Luleå 2009 togs en strategisk plan där 
det bland annat beslutades att ett av samarbetes fokusområden är det 
sportsliga utbytet. Detta ska ske genom Barents Games men också 
utbildning/seminarier, ungdomsverksamhet i form av t.ex. camps samt idrott 
för minoritetsbefolkning.

Sommaren 2017 arrangeras Barents Summer Games i Bodö, Norge. 
Tävlingarna arrangeras varje år, men alternerar mellan sommar och vinter. 
År 2018 arrangeras tävlingen i den här formen för femte gången och det är då 
Sveriges tur att arrangera. Norrbottens Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna 
Norrbotten (NIF/SISU) är Barents Games medarrangör och de är också 
NIF/SISU som skickat in en förfrågan till Luleå om att vara värdkommun för 
arrangemanget. Antalet deltagare i tävlingen är ca 1 000 och åldern 15-25 år. 
De tävlar i ca 15 olika idrotter under 3 dagar.
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Ekonomikontoret 2017-02-27

 
2017/145-3.7.0.3

Christina Häll Carlsson

Medfinansiärer
Deltagande länder (förutom Ryssland) går in med 600 – 778,5 tkr, 
Barentssekretariatet går in med 765 – 1085 tkr. Beloppen är beroende av 
antalet deltagare. Norrbottens Idrottsförbund bidrar med 160 tkr och 
Riksidrottsförbundet med 600 tkr. Medel har även sökts från Länsstyrelsen 
och Region Norrbotten, om 200 tkr vardera.

Fritidsförvaltningens yttrande
Fritidsförvaltningen ser mycket positivt på att Luleå skulle vara medarrangör 
till Barents Games Winter. Vi har de anläggningar som krävs för att 
genomföra arrangemanget och det är ett mycket bra tillfälle att marknadsföra 
Luleå regionen gentemot de nordligaste delarna av våra grannländer.

Fritidsförvaltningen har 2016-11-04 föreslagit fritidsnämnden rekommendera 
kommunstyrelsen tacka ja till Norrbottens Idrottsförbunds förfrågan om att 
vara värdkommun för Barents Winter Games 2018, att fritidschefen får i 
uppdrag att ha kontakten med Norrbottens Idrottsförbund gällande 
värdskapet samt att 500 tkr avsätts för arrangemanget, medel som överförs till 
Luleå kommuns genomförandeorganisation, fritidsförvaltningen.

Arbetsutskottet har 2017-01-11, § 6 föreslagit fritidsnämnden rekommendera 
kommunstyrelsen tacka ja till Norrbottens Idrottsförbunds förfrågan om att 
vara värdkommun för Barents Winter Games 2018, att fritidschefen får i 
uppdrag att ha kontakten med Norrbottens Idrottsförbund gällande 
värdskapet samt att 500 tkr avsätts för arrangemanget, medel som överförs till 
Luleå kommuns genomförandeorganisation, fritidsförvaltningen

Beslutsunderlag
 Fritidsnämndens protokoll § 12, 2017-01-25, KLF Hid 2017.573

Christina Häll Carlsson
Ekonom/controller

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
Fritidsnämnden
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Fritidsnämnden 2017-03-21

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 36

Begäran om utökat kommunbidrag till turbåtstrafik
Ärendenr 2017/59-3.7.0.3

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden beslutar att av kommunstyrelsen begära utökat 
kommunbidrag med 250 tkr för att bibehålla skärgårdstrafikens omfattning i 
samma nivå som 2016.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet
Turbåtstrafiken som avses i ärendet bedrivs med två upphandlade turbåtar. 
Turbåt 1 trafikeras av Laponia Rederi AB med M/S Symfoni till Sandön, 
Junkön, Kluntarna, Småskär, Brändöskär och Hindersön. Turbåt 2 trafikeras 
av Condor Shipping med Stella Marina till Klubbviken.

Budgetramen för ovanstående turbåtstrafik är 3 200 000 kronor/år, beslut om 
skärgårdstrafik är taget i kommunfullmäktige.

Kostnaden för skärgårdstrafik i omfattning som 2016 har ökat.  
Kostnadsökningen härleds till två faktorer, ny upphandlad trafik för turbåt 2 
samt uppräkning av konsumentprisindex transport.

För att upprätthålla skärgårdstrafik i samma omfattning som tidigare år 
behövs ett ramtillskott med 250 tkr.

Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att av kommunstyrelsen 
begära utökat kommunbidrag med 250 tkr för att bibehålla skärgårdstrafikens 
omfattning i samma nivå som 2016.

Fritidsförvaltningen har haft samråd med ekonomikontoret som föreslår att 
medel för 2017 tas ifrån kommunstyrelsens oförutsedda och att det för 
kommande år tas i samband med budgetberedningen.

Sammanträdet
Förvaltningschefen föredrar ärendet.
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Fritidsnämnden 2017-03-21

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Beslutsgång
Ordförande ställer fritidsförvaltningens förslag under proposition och finner 
att fritidsnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
 Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-08

Beslutet skickas till
 Kommunstyrelsen
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (3)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2017-03-20

 
2017/433-3.1.1.3

Frida Wikström

Planuppdrag Ytterviken 17:24 m.fl.
Ärendenr 2017/433-3.1.1.3

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan om ändrad 
detaljplan för Ytterviken 17:24 m.fl.

Sammanfattning av ärendet

Stadsberget Luleå AB har 2016-05-04 lämnat in en ansökan om ändrad 
detaljplan för Ytterviken 17:24, 17:25, 17:26 och 17:27 på Mjölkuddsberget.

Föreslagen bostadsbebyggelse bedöms inte vara lämplig på grund av risk för 
människors hälsa och säkerhet vid olyckor till följd av brott på 
vattenledningar genom området samt på grund av närhet till kraftledningen 
och Yttervikens arbetsplatsområde.

Mot bakgrund av detta förslår kvalitet & samhällsutveckling att 
kommunstyrelsen avvisar förfrågan om ändrad detaljplan för Ytterviken 17:24 
m.fl. Ärendet har beretts av kvalitet & samhällsutveckling i samråd med 
stadsbyggnadsförvaltningen och miljö- och byggnadsförvaltningen.
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 2 (3)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2017-03-20

 
2017/433-3.1.1.3

Frida Wikström

Beskrivning av ärendet
Stadsberget Luleå AB har 2016-05-04 lämnat in en ansökan om ändrad 
detaljplan för Ytterviken 17:24, 17:25, 17:26 och 17:27 på Mjölkuddsberget. 
Sökande har tidigare lämnat in ansökningar om ändrad detaljplan för området 
2001 och 2004 och fått avslag. Sökande har fått marklov för att utjämna 
nivåskillnader inom fastigheten.

Mjölkuddsberget anges som utredningsområde för naturreservat i gällande 
översiktsplan. Kvalitet & samhällsutveckling har i uppdrag att utreda 
avgränsning och syfte för naturreservaten. En första översiktlig bedömning är 
att naturvärdena på de aktuella fastigheterna (Ytterviken 17:24, 17:25, 17:26 
och 17:27) är låga och att dessa inte kommer att ingå i naturreservatet. Det 
angränsade området och framförallt strandområdet är dock ett värdefulla ur 
natur- och rekreationssynpunkt. 

Genom de aktuella fastigheterna går en stor vattenledning (V500). Vid brott 
på huvudvattenledningen finns risk att bebyggelse öster om Klintvägens 
förlängning spolas bort. Av säkerhetsskäl har kommunen inte tillåtit 
bebyggelse öster om vägen vid tidigare exploateringar på Klintbacken. 

I anslutning till Ytterviken 17:24 går ytterligare en vattenledning som ansluter 
högreservoaren på Mjölkuddsberget med den stora vattenledningen. 
Högreservoaren rymmer 10 000 m3 i dagsläget men kommunen har för avsikt 
att fördubbla kapaciteten. Detta innebär ett större vattenmagasin och 
ytterligare risk för bebyggelse vid brott på ledningen.

Över fastigheterna går en kraftledningsgata med luftledningar som försörjer 
stora delar av Luleå med el. Fler människor som bor och vistas i nära 
anslutning till ledningarna innebär en ökad risk för olyckor. 

De aktuella fastigheterna för bostäder har byggts upp av schaktmassor och till 
viss del annat avfall. Det har även dumpats skräp/avfall på ytan och denna 
har städats i omgångar. Miljö- och byggnadsförvaltningen har vid inspektion 
sett att rivningsavfall har dumpats på ytans kanter ner mot vattendraget 
mellan industriområdet och aktuell yta. Undersökningar krävs för att 
säkerställa om området är lämpligt för bostäder med avseende på 
markföroreningar.

Yttervikens arbetsplatsområde ligger i anslutning till det föreslagna området 
för bostäder. Delar av området är en gammal kommunal deponi där det kan 
finnas industri- och byggavfall, grov- och hushållssopor, samt schaktmassor, 
där har även förbränning av spillolja skett i öppna bassänger. Hur 
föroreningar från deponin påverkar omgivningen är inte utrett avseende risk 
för bostäder. 
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 3 (3)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2017-03-20

 
2017/433-3.1.1.3

Frida Wikström

Enligt miljö- och byggnadsförvaltningens register finns det idag bland annat 
bilskrot, verkstadsindustrier, drivmedelsanläggning och verksamheter som 
använder organiska lösningsmedel på området. Verksamheterna riskerar att 
påverkar omgivningen genom bland annat utsläpp av stoft, partiklar, lukt, 
risk för utsläpp, avgaser från arbetsfordon, processbuller, men även buller 
från stora fläktar, från lastning och lossning och från snöröjning på obekväma 
tidpunkter.

Med hänsyn till de störningsrisker som befintliga verksamheter skapar inom 
arbetsplatsområdet bör skyddsavståndet till bostäder inte understiga 200 
meter. Ett skyddsavstånd är inte bara till för de boende, det är också till för 
verksamheterna så att de kan bedriva sin verksamhet utan ytterligare 
restriktioner. De aktuella fastigheterna ligger mellan 50 och 100 meter från 
Yttervikens arbetsplatsområde och bedöms inte vara lämpliga för bostäder.

Klintvägens förlängning mot Yttervikens arbetsplatsområde är bussgatan 
samt gång- och cykelväg. Det förekommer dock smittrafik på vägen och den 
bedöms inte vara trafiksäker. Fler människor som bor och vistas på och i 
anslutning till vägen innebär ökade risker för olyckor till följd av smittrafik.

Frida Wikström
Samhällsstrateg samhällsplanering

Beslutet skickas till
Kvalitet & samhällsutveckling 
Stadsbyggnadsnämnden, ärendenr SBF 2016/590
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (3)
Kvalitet & samhällsutveckling Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2017-03-21

 
2017/438-3.1.1.3

Frida Wikström

Planuppdrag och markanvisning för del av Öhemmanet 
1:11, Preem Tuvåkra
Ärendenr 2017/438-3.1.1.3

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag 

att upprätta ett förslag till detaljplan för del av Öhemmanet 1:11 på 
Tuvåkra arbetsplatsområde och att anta detaljplanen.

2. Kommunstyrelsen beslutar att Preem AB får markanvisning till ett 
område på ca 1500 kvm av Öhemmanet 1:11 för ny tankstation i 
enlighet med villkoren nedan.

3. Markanvisningen ska gälla ett år efter det att ny detaljplan vunnit 
laga kraft.

4. Markpriset ska beräknas i enlighet med vid överlåtelsetidpunkten 
gällande markpristaxa.

5. Chefen för kvalitet & samhällsutveckling ges rätt att underteckna 
köpehandlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Preem AB har i kontakt med kommunen framfört önskemål om etablering av 
en tankstation för tunga fordon. Preem samarbetar med Sandahlsbolagen och 
vill gärna hitta en lokalisering i närheten av Kombiterminalen. Preem har idag 
två andra tankstationer i Luleå. En obemannad tankstation, i huvudsak för 
personbilar, på Stationsgatan och en tankstation på Norra Storheden. Kvalitet 
& samhällsutveckling har berett ärendet i samråd med stadsbyggnads- och 
miljö- och byggnadsförvaltningen.

Under hand har Preem återkommit med begäran att lokalisera den nya 
tankstationen till ett område som är planlagt som naturmark intill 
trafikplatsen i Gammelstad. Ny detaljplan behöver därför upprättas. 
Lokaliseringen har bedömts som lämplig då det i närområdet finns många 
företag som bedriver verksamhet med tung trafik. In- och utfart ska ske från 
Nya Terminalgatan.
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Kvalitet & samhällsutveckling Ärendenr
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2017/438-3.1.1.3

Frida Wikström

I samband med diskussionerna med Preem om en ny etablering har även 
tankstationen på Stationsgatan diskuterats. För denna anläggning arrenderar 
Preem mark av Luleå kommun. Arrendet löper till 2018-12-31. I Vision Luleå 
2050 har bensinstationers placering behandlats både i Program C och D med 
ambitionen att sådana ska lokaliseras till utkanten av stadsbygden för att 
möjliggöra förtätning av bostäder och arbetsplatser i mer centrumnära lägen. 
Arrendet planeras därför att sägas upp till arrendetidens slut. 

Kvalitet & samhällsutveckling föreslår att Preem AB får markanvisning till ett 
område, del av Öhemmanet 1:11, för ny tankstation med följande villkor.

Markanvisningen ska gälla till och med ett år efter det att ny detaljplan vunnit 
laga kraft. Preem AB ska tillhandahålla underlagsmaterial som behövs för 
planarbetet. Samråd ska ske med miljö- och byggnadsförvaltningen om 
utformning och gestaltning av anläggningen. När bygglov erhållits och innan 
tillträde till marken får ske ska överlåtelseavtal upprättas. Köpeskillingen ska 
beräknas enligt den vid överlåtelsetidpunkten gällande kommunala 
marktaxan och ska betalas senast på tillträdesdagen. I överlåtelseavtalet ska 
intas ett villkor som innebär att byggnationen ska vara påbörjad i väsentlig 
omfattning senast ett år efter tillträdesdagen. Marken kommer att överlåtas i 
befintligt skick. Preem AB ska betala alla avgifter för lagfart, bygglov 
inklusive planavgift, va-anläggning, el mm enligt gällande taxor. Kommunen 
betalar kostnaden för fastighetsbildning.

Om Preem AB inte påbörjat byggnation av anläggningen i väsentlig 
omfattning senast ett år efter tillträdesdagen förfaller denna markanvisning 
utan rätt för Preem till ersättning för nedlagda kostnader.

Beslutsunderlag
 Kartskiss för ny tankstation Tuvåkra, KLF dokumentid 319790

Frida Wikström
Samhällsstrateg samhällsplanering

Beslutet skickas till
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Frida Wikström

Preem AB
Kvalitet & samhällsutveckling
Stadsbyggnadsförvaltningen
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Kvalitet & samhällsutveckling Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2017-03-28

 
2017/494-3.1.1.3

Frida Wikström

Planuppdrag del av Porsön, Porsön 1:416
Ärendenr 2017/494-3.1.1.3

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge stadsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att upprätta ett förslag på ny detaljplan för del av Porsön, Porsön 
1:416. Kommunfullmäktige beslutar om den nya detaljplanen.

Sammanfattning av ärendet

Planområdet utgörs fastigheten Porsön 1:416 och del av Porsön 1:3. 
Planarbete ska utreda ändring inom gällande plan och utökning av fastigheten 
i nordöster för att förändra form på byggrätten med samma användning som i 
gällande plan samt i söder för att möjliggöra infart.

Beskrivning av ärendet
Pinnacle Sweden AB har som ägare av Porsön 1:416 ansökt om ändring i 
detaljplan. I planförfrågan önskas en utökning av fastigheten och därmed 
möjlighet att placera ytterligare byggnad i norr. Byggrätten utökas något och 
höjder justeras för att minska den påverkan som behöver görs på marknivåer. 
I förfrågan ingår också att ges möjlighet till ny och infart med 
säkerhetskontroll i söder.

Översiktsplanen anger i rekommendationerna att verksamheter ska 
prioriteras på Storporsön. Nya bostäder på Porsögården som ligger öster om 
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Frida Wikström

planområdet. Och att kontakterna med Gammelstadsviken är av stor vikt för 
möjligheterna till upplevelser och rekreation för boende i området.

Området är i gällande plan betecknat Industri och kontor/Teknikby. 
I framtiden föreslås att området ges liknande förutsättningar och användning. 
Området ligger nära Gammelstadsviken och Natura 2000 område. 
Allmänhetens åtkomst av gångstigar och områdets naturvärden ska beaktas. 
Viktiga miljöfrågor som behandlades i gällande plan ska behandlas i ett nytt 
planarbete.

Frida Wikström
Samhällsstrateg samhällsplanering

Beslutet skickas till
Kvalitet & samhällsutveckling
Stadsbyggnadsnämnden
Pinnacle Sweden AB
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2017-03-28

 
2017/488-1.2.1.3

Sara Palmman

Medel för utvärderingsuppdrag
Ärendenr 2017/488-488-1.2.1.3

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att anslå 119 500 kr för utvärdering av 

medborgardialogprocessen inom Framtidens skola. 
2. Medel anvisas ur anslaget för strategiska utvecklingsinsatser. 

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktige beslutade 2016-11-21 § 241 att en extern utvärdering av processen 
kring medborgardialoger i Framtidens skola ska genomföras. Utvärderingen 
ska enligt beslutet även ge förslag på förbättringsförslag inför framtida 
medborgardialoger.

Efter genomförd direktupphandling har uppdraget tilldelats konsultföretaget 
PwC. Uppdraget beräknas omfatta 100 timmar till en timkostnad om 1 195 kr. 

Kvalitet & samhällsutveckling bedömer att resultatet av utvärderingen 
kommer att generera ny kunskap som kan tillämpas i hela kommunkoncernen 
varför uppdraget bör finaniseras via kommunstyrelsens strategiska 
utvecklingsmedel. 

Beslutsunderlag
 Kommunfullmäktiges protokoll § 241, 2016-11-21, KLF Hid 2016.6460

Sara Palmman
Samhällsstrateg demokrati

Beslutet skickas till
Kvalitet & samhällsutveckling
Ekonomikontoret
PwC
Barn- och utbildningsförvaltningen
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Kommunfullmäktige 2016-11-21

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 241

Folkinitiativ om Framtidens skola - folkomröstning
Ärendenr 2016/926-1.5.2.2

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår framställan om folkomröstning gällande 
Framtidens skola. 

Skälen till detta är att fullmäktige redan tagit ställning i frågan. Delar av 
beslutet om Framtidens skola har verkställts.  Det är också svårt att utifrån 
folkinitiativet formulera en tydlig fråga som medborgarna kan svara ja eller 
nej på utifrån folkinitiativet. 

En extern utvärdering görs av processen kring Framtidens skola och utifrån 
detta föreslås förbättringsförslag inför framtida medborgardialoger.

Reservationer
Nina Berggård (V), Jan Nyberg (MP), Thomas Olofsson (L), Anette Asplund 
(KD), Carola Lidén (C), Jonas Brännberg (RS) och Leslie Baily (SD) reserverar 
sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-04 § 65 om Framtidens skola. Med 
beslutet som grund har barn- och utbildningsnämnden ansvaret att forma den 
framtida skolstrukturen. Fullmäktiges beslut överklagades. Kammarrätten 
beslutade 2016-06-10 att inte meddela prövningstillstånd gällande inhibition 
av fullmäktiges beslut. Förvaltningsrätten avslog överklagandet 2016-10-05. 

Barn- och utbildningsnämnden har verkställt delar av beslutet. Överföring av 
Svartöstadskolans verksamhet verkställdes i augusti 2016. Utbyggnad av 
Hemängsskolan pågår. Planering av nya skolor på Stadsön och Bergnäset 
påbörjas i december, samtidigt som planering för anpassning av Berget, 
Kläppenskolan och Haga/Knöppelåsen.

Ett folkinitiativ med krav på folkomröstning resulterade i att ett stort antal 
namnunderskrifter under rubriken ”Nej till nedläggning av skolor och 
förskolor genom ”Framtidens skola” lämnades in till Luleå kommun 2016-06-
22. Kommunfullmäktiges ordförande och barn- och utbildningsnämndens 
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Kommunfullmäktige 2016-11-21

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

ordförande har träffat representanter för initiativtagarna till begäran om 
folkomröstning.

Kommunledningsförvaltningens yttrande
Kommunfullmäktige kan antingen bifalla eller avslå kravet på att genomföra 
en folkomröstning. En folkomröstning är enbart rådgivande och innebär 
således att kommunen inte är tvingad att följa resultatet.

Motivet till att avslå kan vara att fullmäktige redan har tagit ställning till 
Framtidens skola. Beslutet har överklagats till förvaltningsrätten som inte 
ändrat fullmäktiges beslut. På det sätt folkinitiativet är utformat är det 
dessutom svårt att formulera en entydig fråga att ställa till medborgarna. En 
folkomröstning innebär även ett omfattande arbete och kostnaden uppskattas 
till ca 3 miljoner kronor.

Om fullmäktige beslutar att genomföra en folkomröstning kan motivet vara 
att låta kommunens medborgare göra sin röst hörd i en omdebatterad fråga. 
En arbetsgrupp bör då tillsättas för att formulera den fråga som ska ställas till 
medborgarna där även representanter för folkinitiativet ingår samtidigt som 
valnämnden i Luleå får uppdrag att förbereda genomförandet i alla detaljer. 

Om fullmäktige beslutar att en folkomröstning ska genomföras bedöms en 
sådan kunna äga rum under andra kvartalet 2017. Detta med hänsyn till det 
omfattande arbete som krävs för att förbereda en folkomröstning och att 
samråd om omrösningsdagen ska genomföras med den centrala 
valmyndigheten 3 månader innan omröstningen äger rum. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår fullmäktige besluta att avslå 
framställan om folkomröstning gällande Framtidens skola. Skälen till detta är 
att fullmäktige redan tagit ställning i frågan. Delar av beslutet om Framtidens 
skola har verkställts.  Det är också svårt att utifrån folkinitiativet formulera en 
tydlig fråga som medborgarna kan svara ja eller nej på utifrån folkinitiativet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2016-11-07 § 354 föreslagit fullmäktige 
bifalla kommunledningsförvaltningens förslag med tillägget att en extern 
utvärdering görs av processen kring Framtidens skola och utifrån detta 
föreslås förbättringsförslag inför framtida medborgardialoger. Paragrafen 
förklarades omedelbart justerad.

Kommunstyrelsen har 2016-11-07 § 273 föreslagit fullmäktige bifalla 
arbetsutskottets förslag.
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Kommunfullmäktige 2016-11-21

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Sammanträdet
Yvonne Stålnacke (S), Anders Josefsson (M), Sana Suljanovic (M), Carina 
Sammeli (S), Niklas Nordström (S) och Erland Nilsson (LPo) föreslår bifalla 
kommunstyrelsens förslag.

Nina Berggård (V), Anette Asplund (KD), Carola Lidén (C), Jonas Brännberg 
(RS), Jan Nyberg (MP), Thomas Olofsson (L), Leslie Baily (SD), Bertil 
Bartholdson (V), Thomas Söderström (L), Samuel Ek (KD) och Lothar 
Bellgardt (MP) föreslår bifalla framställan om folkomröstning. 

Leslie Baily (SD) lämnar in särskilt yttrande enligt bilaga.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Nina Berggårds förslag 
och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs, där en ja-röst innebär bifall till kommunstyrelsens förslag och 
en nej-röst innebär avslag till kommunstyrelsens förslag. 

Efter rösträkning redovisar ordföranden att 41 ja-röster och 19 nej-röster 
lämnats. Ordföranden konstaterar därmed att fullmäktige beslutat bifalla 
kommunstyrelsens förslag.

Beskrivning av ärendet
Folkomröstning i en kommun regleras i 5 kap 34 och 34a §§ kommunallagen 
och i lag om kommunala folkomröstningar (1994:692). För genomförande 
svarar inom varje kommun en valnämnd. 

Fullmäktige ska besluta om folkomröstning ska hållas om den fråga som 
initiativet avser är sådan att fullmäktige kan besluta om den och inte minst två 
tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar mot förslaget. 

Av 2 § lag om kommunala folkomröstningar framgår att i anslutning till att 
fullmäktige beslutar om att hålla en folkomröstning ska fullmäktige besluta 
om dag för omröstningen, omröstningsdistrikt och omröstningslokaler, den 
fråga och de svarsalternativ som ska ställas till de röstberättigade, 
röstsedlarnas antal, innehåll och utseende, huruvida röstning ska ske på annat 
sätt än genom personlig inställelse i omröstningslokalen samt när röstsam-
manräkningen senast ska vara avslutad.

Dagen för omröstningen ska beslutas efter samråd med centrala 
valmyndigheten och ska ske senast tre månader före omröstningsdagen. 
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Kommunfullmäktige 2016-11-21

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens förslag, KLF Dok id 2016.302602
 Namninsamling Nej till nedläggning av skolor och förskolor genom 

”Framtidens skola”, KLF Hid 2016.4102-2016.4111 samt 2016.4116-
2016.4122

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-11-07 § 354, KLF Hid 
2016.6033

 Kommunstyrelsens protokoll § 273, 2016-11-07, KLF Hid 2016.6103
 Särskilt yttrande från sverigedemokraterna, KLF Hid 2016.6395

Beslutet skickas till
Kanslikontoret
Barn- och utbildningsnämnden
Anna Widén
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2017-01-03

 
2017/7-3.5.1.1

Maria Bergman

Årlig uppräkning av verksamhetsbidrag för Visit Luleå AB
Ärendenr 2017/7-3.5.1.1

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar om en årlig uppräkning av 

verksamhetsbidraget till Visit Luleå AB enligt det index som kommunen 
använder för prisuppräkning för förvaltningar och helägda bolag. 

2. Finansieringen av uppräkningen ryms inom befintlig ram vid kvalitet & 
samhällsutveckling.

Sammanfattning av ärendet
Visit Luleå AB ansöker om en årlig uppräkning av verksamhetsbidraget. Visit 
Luleå AB är ett utvecklingsbolag för att utveckla besöksnäring och handel. 
Företaget ägs till 49 procent av Luleå kommun och 51 procent av näringslivet. 
Luleå kommuns finansiering uppgår för närvarande till 6 000 tkr.

Kvalitet & samhällsutveckling menar att verksamheten är prioriterad. En 
motsvarande uppräkning av verksamhetsbidraget beslutades för Luleå 
Näringsliv AB 2016-12-19. En årlig uppräkning av nuvarande 
verksamhetbidrag kan vara motiverad. Uppräkningen ryms inom befintlig 
ram för kvalitet & samhällsutveckling. Samråd har skett med 
ekonomikontoret. Uppräkningen föreslås från 2017 och framåt.

Maria Bergman
Samhällsstrateg, näringsliv

Beslutet skickas till
Kvalitet & samhällsutveckling
Visit Luleå AB
Ekonomikontoret
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2017-03-27

 
2017/482-2.4.3.2

Maria Bergman

Finansiering av projekt Medicinsk teknik för 
företagstillväxt i Norrland
Ärendenr 2017/482-2.4.3.2

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott avslår ansökan om medfinansiering av 
projekt Medicinsk teknik för företagstillväxt i Norrland.

Sammanfattning av ärendet
Det övergripande målet med projektet är att medverka till att utveckla 
regionens medicintekniska företags forsknings- och innovationsverksamhet. 
Projektet ska utifrån etablerat nätverk mellan innovationsinriktade forskare 
och näringsliv inom medicinsk teknik i norra regionen skapa och 
implementera en ny företagsforskningsinriktad innovationsmodell för att 
främja regional utveckling.

Umeå universitet, institutionen för tillämpad fysik och elektronik, är 
projektägare. Projektets budget uppgår till 9 600 tkr. Från Luleå kommun 
uppgår sökt finansiering till 150 tkr. Övrig finansiering förutsätt ske från 
Region Västerbotten (2 100 tkr), Umeå kommun (600 tkr), Västerbottens läns 
landsting (650 tkr), Umeå universitet (600 tkr), Region Norrbotten (600 tkr), 
Luleå tekniska universitet (99,5 tkr) samt Tillväxtverket (4 800 tkr).

Kvalitet & samhällsutveckling menar att det finns ett söktryck på befintliga 
medel och i konkurrens med andra angelägna projekt prioriteras inte 
projektet.

Beslutsunderlag
 Ansökan från Umeå universitet, KLF Hid 2017.1878

Maria Bergman
Samhällsstrateg, näringsliv

Beslutet skickas till
Umeå universitet
Ekonomikontoret
Kvalitet & samhällsutveckling
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Typ EU-medel/Investeringar för tillväxt och
sysselsättning/Övre Norrland/1 Att stärka forskning,
teknisk utveckling och innovation

Sparad 2017-02-09

Mottagare Tillväxtverket

1. Uppgifter om projektet
1.1 Projektets namn Medicinsk teknik för företagstillväxt i Norrland

(MT4North)

1.2 Datum för projektstart 2017-07-01

1.3 Datum för projektavslut 2019-12-31

1.4 Län och kommuner som omfattas av projektets verksamhet

Norrbotten
Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda

Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Pajala

Piteå Älvsbyn Överkalix Övertorneå

Västerbotten
Bjurholm Dorotea Lycksele Malå Nordmaling

Norsjö Robertsfors Skellefteå Sorsele Storuman

Umeå Vilhelmina Vindeln Vännäs Åsele

1.5 Typ av projekt Samverkansprojekt

1.6 Har projekt sökt finansiering ur minst två
programområden?

Nej

1.7 Sammanfattande projektbeskrivning

Det övergripande målet med MT4North är att medverka till att utveckla regionens medicintekniska företags
forsknings- och innovationsverksamhet. Projektet ska utifrån det unika etablerade nätverket mellan
innovationsinriktade forskare och näringsliv inom medicinsk teknik i norra regionen skapa och implementera
en ny företagsforskningsinriktad innovationsmodell för att främja regional utveckling. Innovationsmodellen
bygger på att innovatörer tillsammans med nystartade och befintliga små- och medelstora företag i regionen
möts och samarbetar med expertis inom medicinteknik och därigenom ökar forskningsaktiviteten inom
företagen. Detta förväntas leda till nya marknader och ökad konkurrenskraft och därmed tillväxt i regionen.
Innovationsmodellen riktar sig mot branschen medicinteknik. Modellen skall utvecklas, verifieras och
utvärderas via ett antal specifika företagskopplade innovationsidéer. Som avslutning ska den dokumenteras
och generaliseras för den medicintekniska branschen för att skapa en bestående struktur och kultur för
företagsutveckling genom forskningsinsatser i nära samarbete med akademi och vård. I utvecklingsarbetet
som presenteras i detta projekt planerar vi att arbeta med företag och idéer som finns i vår region.
Innovationsmodellens strategi är att samla medicinteknisk expertis som dedicerat ska stödja och främja
utvecklingen av ny teknik och att bygga upp ett starkare samarbete mellan regionens företag, sjukvård och
akademi. Därigenom skapas förutsättningar för utveckling av medicintekniska innovationer hos företagen.
Den vidareutvecklade företagsforskningskulturen förväntas också leda till ökade möjligheter för företagen att
söka och få finansiering via nationella och internationella innovationsprogram. Projektet förväntas även
skapa resultat i form av nya innovationer genom nyttiggörande av ny kunskap och utveckling av teknik vilket
förväntas bidra till att regionala företag ökar sina möjligheter att konkurrera inom det medicintekniska
området. I projektet ska hållbarhets- och jämställdhetsperspektiven beaktas.
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2. Uppgifter om sökande
2.1 Organisationsnummer 202100-2874

2.2 Organisationsnamn Umeå Universitet

2.3 Juridisk form Statliga myndigheter

2.4 Organisationens postadress CMTF, c/o Inst. för tilllämpad fysik och elektronik,
Umeå Universitet

2.5 Organisationens postnummer 901 87

2.6 Organisationens postort Umeå

2.7 Arbetsställenummer 1941-9746

2.8 Arbetsställenamn UNIVERSITETSOMRÅDET

2.9 Besöksadress UNIVERSITETSTORGET 4,
SAMVERKANSHUSET

2.10 Postnummer 907 36

2.11 Postort Umeå

2.12 Är organisationen momsredovisningsskyldig
för projektets verksamhet?

Ja

2.13 Omfattas er organisation av Lagen om
offentlig upphandling (LOU) eller annan
upphandlingslagstiftning, t.ex. LUF?

Ja

2.14 Eventuellt beviljat stöd utbetalas till ert Plusgiro

Ange nummer för valt betalningssätt 4465070-3

2.15 Kontaktperson

Namn Per Hallberg

Telefon 0907868062

E-post per.hallberg@umu.se

2.16 Projektledare

Namn Rekryteras

Telefon

E-post

2.17 Ekonomi

Namn Helena Glenge

Telefon 0907865319

E-post helena.glenge@umu.se

3. Samverkansparter
3.1 Organisationsnummer 202100-2841

3.2 Samverkanspart Luleå tekniska universitet

3.3 Juridisk form Statliga myndigheter

3.4 Organisationens postadress Luleå tekniska universitet

3.5 Organisationens postnummer 971 87

3.6 Organisationens postort Luleå

3.7 Är samverkansparten
momsredovisningsskyldig för projektets
verksamhet?

Ja

3.8 Omfattas Samverkansparten av Lagen om
offentlig upphandling (LOU) eller annan
upphandlingslagstiftning, t.ex. LUF?

Ja
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3.9 Arbetsställenummer 1906-5036

3.10 Arbetsställenamn Luleå tekniska universitet

3.11 Kontaktperson

Namn Kerstin Ramser

Telefon 0920491000

E-post kerstin.ramser@ltu.se

3.12 Projektledare

Namn

Telefon

E-post

3.13 Ekonomi

Namn

Telefon

E-post

3.1 Organisationsnummer 232100-0222

3.2 Samverkanspart Västerbottens läns landsting

3.3 Juridisk form Landsting

3.4 Organisationens postadress Köksvägen 11

3.5 Organisationens postnummer 901 89

3.6 Organisationens postort Umeå

3.7 Är samverkansparten
momsredovisningsskyldig för projektets
verksamhet?

Ja

3.8 Omfattas Samverkansparten av Lagen om
offentlig upphandling (LOU) eller annan
upphandlingslagstiftning, t.ex. LUF?

Ja

3.9 Arbetsställenummer 1926-4712

3.10 Arbetsställenamn NORRLANDS UNIVERSITETSSJUKHUS OCH
FOLKTANDVÅRDEN

3.11 Kontaktperson

Namn Olof Lindahl

Telefon 0907854020

E-post olof.lindahl@umu.se

3.12 Projektledare

Namn

Telefon

E-post

3.13 Ekonomi

Namn

Telefon

E-post

4. Bakgrund och omvärld
4.1 Bakgrund
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Ansökan har sin utgångspunkt i utveckling och kommersialisering av medicinteknik, ett område som har
goda förutsättningar att fungera som tillväxtmotor i regionen. Regionens har tre tunga kunskapsdrivande
organisationer (Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och Norrlands Universitetssjukhus) som driver
framgångsrik forskning och utveckling av framtidens teknikintensiva vård. Dessa har bidragit till att regionen
har ett levande och växande näringsliv inom området bestående av både mikroföretag och större
verksamheter. Innovationsprojekt som drivs i trippel-helix samverkan (akademi, näringsliv och offentlig
verksamhet) och kvadrupelhelix konstellationer (akademi, näringsliv, offentlig verksamhet och civila
samhället) har dokumenterat positiv effekt på företagens omsättning. Karakteristiskt för lyckade
innovationsprojekt av den här typen är att alla komponenter så som teknisk expertis, affärskunskap, vården
och användare finns med i så väl projektplaneringen som i genomförandet. Det i sin tur borgar för att det
finns en stor efterfrågan av produkten/tjänsten och att den utvecklats med kunden och användaren i fokus.
Sammanfattningsvis kan konstateras att medicinteknik tillhör en av de branscher i regionen med stor potential
och goda förutsättningar att bygga hållbar ekonomisk utveckling runt. Effekterna som kan uppnås på lång sikt
är ökad forskningsverksamhet i företagen i nära samverkan med akademi och vården, samt fler livskraftiga
företag med god tillväxt som positivt bidrar till den regionala utvecklingen i Övre Norrland.

Bakom detta företagsinriktade innovationsprojekt står Centrum för Medicinsk Teknik och Fysik (CMTF).
CMTF är ett norrländskt kunskapscentrum inom medicinteknik som byggt upp ett nätverk med mycket stark
innovations- och ämneskompetens. CMTF är i dag ett etablerat centrum med bred excellent forskning och
utveckling vid två universitet och två landsting. CMTF fungerar också som en nationell nod inom
medicinteknik. Vi vill tydligt poängtera att denna ansökan avser ett nytt avgränsat projekt där vi bryter ny
mark och tar ett tydligt steg mot att föra den befintliga starka medicintekniska forskningskulturen in i
företagen.

Inom de befintliga och potentiella medicintekniska företagen i vår region adresseras flera mycket vanliga
sjukdomstillstånd som särskilt drabbar en åldrande befolkning, t ex stroke, glaukom (grön starr), gång- och
balansproblem, hydrocefalus och andra neurologiska symptom som beror på stört hjärntryck, ortopediska
implantat, kronisk smärta och prostatacancer. Likaså muskelsjukdomar och försvagning av hornhinnan, vilka
är vanliga tillstånd, men förekommer mer spritt i åldersgrupperna.

Medicinteknisk forskning, utveckling och företagande i övre Norrland innefattar alltså ett flertal olika
sjukdomsområden, som drabbar män och kvinnor i olika grad. T ex är prostatacancer den vanligaste
cancerformen för män i västvärlden, medan stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige efter
hjärtinfarkt och cancer. Var femte kvinna och var sjätte man drabbas av stroke. I genomsnitt är var femte
vuxen person i Europa är drabbad av måttlig till svår långvarig (kronisk) smärta. Var femte person med
långvarig smärta är oförmögen att arbeta på grund av sin smärta. Det är också fler kvinnor som söker
sjukvård pga. smärta jfr med män och fler kvinnor än män är sjukskrivna pga. långvarig smärta. MT4North-
projektet kan därför sägas rikta sig i hög grad till både män och kvinnor som målgrupp.

Medicinteknik är ett område som attraherar både män och kvinnor, både på studentnivå, forskarnivå och
inom industrin. Andelen kvinnor i nätverket har varit ca 30% vilket anses högt för ett teknikområde. Miljön
har också ett flertal deltagare med utländsk bakgrund. Målgruppen aktiva inom MT4North-projektet
förväntas representera båda könen i hög grad samt inkludera deltagare med utländsk bakgrund. Jämn
könsfördelning eftersträvas i projektets ledningsfunktioner.

4.2 Omvärld och samverkan
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Projektet är planerat att drivas av Centrum för Medicinsk Teknik och Fysik (CMTF, www.cmtf.umu.se) ett
samverkansinitiativ mellan Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Norrbottens läns  landsting och
Västerbottens läns landsting.

På ett regionalt plan i Norrbotten och Västerbotten finns ingen annan liknande verksamhet, däremot finns det
andra initiativ inom angränsande områden som projektet ser som tydliga potentiella samarbetspartners. De
utgörs bland annat av andra institutioner och centrumbildningar som har verksamhet i angränsande
forskningsområden så som IT, hälsovetenskap och e-hälsa. Dessa miljöer kan komma att bli viktiga för att
stötta förädlingen av innovationsidéerna med teknisk expertkompetens.

På regional nivå kan synergieffekter uppkomma genom samarbeten och erfarenhetsutbyte med andra
offentligt finansierade tillväxtinitiativ så som universitetens innovationsstödjande verksamheter. Uminova
Innovation driver t.ex. Biotech Umeå (ett företagskluster med fokus på Life Science och medicinteknik).
Biotech Umeå kommer att kunna användas som en effektiv kanal för att nå ut till andra SMF:s i samma
bransch i regionen där etablerad kontakt inte redan existerar. Biotech Umeå arrangerar också årligen
konferenser inom området. Initiala kontakter har tagits med VLL innovation AB och Innovation+ projektet
(TVV-projekt) som har ett fokus på att skapa metoder/arbetssätt för att fånga upp tidiga idéer genererade
inom vården och kan ses som ett idéskapande komplement till MT4North ¿projektet. Fokus med MT4North -
projektet är att göra verkstad av dessa idéer genom att med branschkunskap kunna lotsa dem förbi de
medicintekniska utmaningar i nära samverkan med industri.

Vårdens önskvärda förskjutning från vård i sjukhus till vård i hemmiljö leder till  att det kommer bli mer
medicinteknisk utrustning i hemmet vilket i sin tur leder till att kunskap om vård på distans blir viktigare. Här
samverkar MT4North -projektet med EIC (E-hälsa och innovationscentrum vid LTU) som har sitt
huvudfokus inom detta område.

4.3 Koppling till det regionala näringslivet

Det regionala näringslivet med verksamhet inom medicinteknik består idag av allt från mikroföretag till
större verksamheter, där majoriteten är mikroföretag som saknar anställda och omsättning men där det finns
en vilja att satsa och utveckla verksamheten. För att den kategorin av företag ska kunna växa och utvecklas, i
vissa fall till livskraftiga företag, i andra fall till att gå från ett par till ett 10-tal anställda, är det viktigt att
företagens konkurrenskraft stärks. Något som endast kan uppnås genom att verksamheten löpande utvecklas
för att möta förändringar i samhällets och marknadens behov. För att uppnå det är ett aktivt innovationsarbete
med tillgång till rätt branschkunnig expertis nödvändig vilket bidrar till att nya produkter och tjänster
utvecklas, och att produktionen och organisationen effektiviseras.

4.4 EU's strategi för Östersjöregionen
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MT4North-projektet är inte ett föregångsprojekt eller en del av ett föregångsprojekt som anges i
Östersjöstrategins handlingsplan. Projektet genomförs inte heller i direkt samverkan med parter utanför
Sverige men har som målsättning att indirekt skapa band mellan regionala och globala företag. Vi anser även
att projektet har transnationell påverkan och bidrar till Östersjöstrategins mål och tillhörande indikatorer.
Östersjöstrategin har tre mål där målet "Ökat välstånd" är av relevans för detta projekt. Inom området
kommer föreliggande
projekt bidra till måluppfyllelsen av delmålen; "EU:s strategi för Östersjöområdet ska vara ledande när det
gäller att fördjupa och fullborda den inre marknaden" samt "EU:s strategi för Östersjöområdet ska bidra till
genomförandet av Europa 2020-strategin". Specifikt gäller det indikatorerna rörande:

1. Mängd handel med varor inom regionen - MT4North-projektet har för avsikt att genom utveckling av en
innovationsplattform bereda väg för nya medicintekniska produkter och tjänster och då stärka regionens
företag som i sin tur som ett resultat kommer få ökade förutsättningar för framgångsrik export. Projektet
kommer aktivt arbeta för att informera och diskutera export inom Östersjöområdet inom ramen för
innovationsplattformens verksamhet.
2. Ökad sysselsättning - MT4North-projektet har också som målsättning att långsiktigt bidra till en ökad
tillväxt i regionens företag och därmed nyanställningar. I nära tid är målsättningen att bidra till en ökad
sysselsättning i Övre Norrland. Involverade företag och planerade start-ups har dock alla som målsättning att
på ett tidigt stadie inleda exportsatsningar och det kan därför långsiktigt bli aktuellt med etablering av
verksamhet i andra delar av Östersjöregionen.
3. Allmänna utgifter för FoU - MT4North-projektet bidrar till en ökad investering i FoU och bidrar därmed
till att de allmänna utgifterna för utvecklingskostnaderna i regionen ökar.
Ansökan kommer också bidra till utvecklingen inom ett antal prioriterade områden så som PA Health, PA
Innovation och PA Education.
PA Health är fokuserat på att förbättra och främja människors hälsa något som projektet direkt avser att bidra
till. Specifikt förväntas projektet bidra till åtgärden "Bekämpa hälsoskillnader genom förbättrad primär
hälsovård", och det genom utveckling av medicintekniska lösningar inom e-hälsa området.
PA Innovation har det specifika målet att öka den globala konkurrenskraften för Östersjöområdet genom
ökad innovationsförmåga/bättre innovationsresultat. - Projektet kommer indirekt bidra till detta mål då fokus
för hela ansökan är att det ska leda till att utveckling av nya innovativa medicintekniska lösningar når
marknaden.

5. Mål och resultat
5.1 Mål

Det övergripande målet med MT4North är att medverka till att utveckla regionens medicintekniska företags
forsknings- och innovationsverksamhet vilket bidrar till att regionen fortsätter att hålla en stark nationellt
position inom medicinteknik.
Projektmålet är att utifrån det unika etablerade nätverket mellan innovationsinriktade forskare och näringsliv
inom medicinsk teknik i norra regionen skapa, implementera och förankra en ny företagsforskningsinriktad
innovationsmodell för att främja regional utveckling.

Specifika mål under projektet:
- Formulera en innovationsmodell för forskningssamverkan mellan företag, akademi och vård.
- Vidareutveckla ett antal medicintekniska innovationsidéer där det finns samarbete mellan företag, vård och
akademi mot kommersiell produkt enligt formulerad innovationsmodell.
- Innovationsmodellen för ökad företagsforskning utvärderas och revideras för att slutligen leda till en
generell processbeskrivning. Eftersom modellen redan är förankrad hos företagare och innovatörer kan den
naturligt spridas och återanvändas för förädling av nya innovativa idéer riktade mot vården.
- Inspirera och positivt påverka företag till samverkan med akademi och vård för ökad innovation i företagen.
- Bidra till utvecklingen av nya innovativa produkter och tjänster.
- Innovationsmodellen ska beakta jämställdhets- och hållbarhetsperspektivet vid utveckling av nya produkter
och tjänster.

5.2 Målgrupp(er)
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Projektets primära målgrupper är regionens innovatörer och företag med fokus på medicinteknik och
angränsande områden. Det är framförallt dessa som tillsammans med vårdgivare kommer att kunna nyttja de
resultat som tas fram inom ramen för projektet. En annan viktig målgrupp i projektet är de organisationer som
står bakom ansökan eftersom projektet förväntas bidra till att öka hälso- och sjukvårdens samt akademins
erfarenhet och kunskap kring att driva och engageras i behovsdrivna innovationsprojekt. Genom att lyfta
fram innovationsprojekt som goda exempel på hur ny kunskap kan genereras i nya konstellationer, banas väg
för fler liknande exempel även efter projektslut och därmed med stöd av den då etablerade
innovationsmodellen långsiktigt bidra till den regionala utvecklingen och tillväxten.

Ett annat viktigt mervärde av projektet är att det kommer resultera i nya innovativa produkter och tjänster
som kan användas för att effektivisera och förbättra hälso- och sjukvården. Som en konsekvens av projektet
kommer hälso- och sjukvården att få positiva effekter då fokusområdet är utveckling av medicinteknik och
angränsande områden.

Medicinteknik som bransch lockar på ett övergripande plan generellt både män och kvinnor. Det finns ofta
representation av personer från flera olika kulturer så mångfaldsperspektivet är positivt. En satsning på
medicinteknik kan därför delvis ses som en satsning på jämställdhet och mångfald eftersom det är framförallt
inom sjukvården man kommer att kunna dra fördel och använda nya förbättrade medicintekniska lösningar.
Många av lösningarna har också en målsättning att bidra till förbättrad platsoberoende vård vilket bidrar till
att färre transporter krävs och därmed en förbättring ur ett miljö- och klimatperspektiv. Projektet har en
utvecklad plan för likabehandling och mångfald.

5.3 Förväntat resultat vid projektavslut

- En ny verifierad, dokumenterad och förankrad innovationsmodell för branschområdet medicinteknik.
- Ett antal förädlade och implementerade medicintekniska innovationer.
- Genererat tillväxt i regionala näringslivet via nya trippel- och kvadrupelhelix-konstellationer inom
medicinteknikområdet.
- Regionen har ytterligare stärkt sin nationella position inom medicinteknik.
- Inspirerat och positivt påverkat akademin till ökad näringslivssamarbete.
- Ökad kunskap kring effektiva innovationsprocesser som har medfört ökad tillväxt och konkurrenskraft i
regionen.
- Bidragit till en mer jämställd teknikutveckling med ett mångfaldsperspektiv.
- Höjt medvetenheten för hur fokus på förnyelsebara komponenter och material kan minimera miljöpåverkan.

5.4 Förväntade effekter på lång sikt

- Ökad tillväxt och konkurrenskraft för medicintekniska företag i regionen.
- Öka forskning och utveckling inom regionens företag med fokus på medicinteknik och angränsande
områden.
- Väl fungerande samverkan mellan näringsliv, akademi, vården och civila samhället rörande
innovationsfrågor inom medicinteknik.
- Fler regionala företag med verksamhet inom medicinteknik och angränsande teknikområden har startat och
bedriver innovationsarbete i samarbete med akademin, hälso- och sjukvården och det civila samhället.
- Förbättrad vård och omsorg.
- Ett starkt regionalt innovationsklimat för att möta behovet från framtida krav på vårdutveckling.

6. Organisation och genomförande
6.1 Projektorganisation
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MT4North-projektets leds av en projektledare med stöd av en utsedd styrgrupp sammansatt av 6-8
representanter från samverkansparterna samt industriföreträdare. Projektledaren svarar, i samverkan med
projektets styrgrupp, för ledning, styrning, samordning och rapportering av projektets verksamhet.
Projektledaren sammankallar och leder projektmöten, rapporterar till styrgruppen, rapportera avvikelser,
vidtar lämpliga åtgärder vid störningar i projektet samt ansvarar för dokumentation och ekonomi.
Projektledaren ansvarar för att resultaten från projektet sprids i enlighet med kommunikationsplan.

Styrgruppens roll är att ansvara för uppföljning av ekonomi, fastställande av budget, utvärdera
innovationsarbetet samt vara den instans dit projektledare rapporterar. Styrgruppen skall även fastställa
eventuella förändringar i projektet. Vidare ska styrgruppen säkerställa att projektets resultat är i linje med
uppställda mål.

Vidare ska styrgruppen stödja projektledaren, säkerställa att den har full kontroll och att
projektet kommer att nå målen. De förpliktigar sig att kontinuerligt hålla sig informerade om projektets status
(genom styrgruppsmöten, statusrapporter och riskanalys). Personerna i styrgruppen har god insyn i de egna
organisationerna och har lång erfarenhet av att kunna driva projekt utifrån uppställda kriterier för att på ett
ändamålsenligt sätt uppfylla angivna mål. De förväntas också i detta projekt bidra till uppbyggnaden av
innovationsmodellen genom tidigare erfarenhet, personliga och organisatoriska nätverk.

6.2 Arbetssätt

Föreliggande projekt kommer genomföras i form av ett antal aktiviteter såsom; projektinitiering och
uppstartsmöte, innovationsträffar, formulering en innovationsmodell, formering och rekrytering av
expertgrupper, framtagande av branschspecifik innovationsprocess, specificering av innovationsprojekt,
coachning av innovationsprojekt, förädling och innovationsinsatser. För mer information om arbetssättet
inom dessa aktiviteter se nedan.

7. Aktiviteter

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Extern kommunikation och
resultatspridning

2017-07-01 2019-12-31 500 000 Framtagande av kommunikationsplan och genomförande av
kommunikationsinsatser

Delaktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Framtagning av
kommunikationsplan

2017-07-01 2017-09-30 100 000 Framtagande av kommunikationsplan

Kommunikation och
resultatspridning

2017-10-01 2019-12-31 400 000 Genomförande av kommunikationsinsatser via konferenser,
publikationer, rapporter, media, annonsering.

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Avslutsarbete 2019-07-01 2019-12-31 50 000 Slutrapport innehålland ekonomi ochresultat i  projektets olika

aktiviteter sammanställs. För utveckling av regionen sprids
slutrapporten enligt framtagen kommunikationsplan i samråd
med styrgrupp och extern utvärderare.

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Utvärdering och lärande 2017-07-01 2019-12-31 300 000 Projektet kommer engagera extern utvärderare för löpande

utvärdering av aktiviteter. För lärande kommer utvärderingen
att sammanställas av extern utvärderare och löpande resultat
kommer att spridas enligt projektets kom.plan.

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Projektinitiering och
uppstartsmöte

2017-07-01 2017-09-30 100 000 Inom denna aktivitet har vi som mål att initiera arbetet med
framtagande av en innovationsrmodell för medicinsk teknik.
Identifiering av viktiga aktörer inom medicinteknik och
närliggande områden som har potential att bidra till utveckling
av modellen. Vi kommer att bjuda in dessa till uppstartsmöte i
Umeå där MT4North presenteras och intresserade involveras.
Här utvecklas ett innovationsnätverk samt skapas
arbetsgrupper som skapar engagemang för det kommande
arbetet. Primära kostnader är till lokaler, resekostnader och
sociala aktiviteter i samband med mötet
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Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Projektledning och
rapportering

2017-07-01 2019-12-31 1 500 000 Projektledare i samverkan med projektets styrgrupp, för
ledning, styrning, samordning och rapportering av projektets
verksamhet. Projektledaren sammankallar och leder
projektmöten, rapporterar till styrgruppen, rapportera
avvikelser, vidtar lämpliga åtgärder vid störningar i projektet
samt ansvarar för dokumentation och ekonomi. Projektledaren
ansvarar för att resultaten från projektet sprids i enlighet med
kommunikationsplan. Projektet kommer att tillämpa löpande
utvärdering genom att upphandla en extern aktör (extern
utvärderare) som kontinuerligt följer projektets genomförande.
Resultatet och eventuella åtgärder därutav redovisas i
utvärderingsrapporter.

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Styrgruppsarbete 2017-07-01 2019-12-31 150 000 För projektet utses en styrgrupp som sammansätts av

representanter från samverkansparterna samt
industriföreträdare. Den skall bestå av 6-8 ledamöter.
Styrgruppens roll är att ansvara för uppföljning av ekonomi,
fastställande av budget, utvärdera och ranka projekt samt vara
den instans dit föreståndaren rapporterar. Styrgruppen skall
även fastställa eventuella förändringar i projektet.

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Ekonomi/administration 2017-07-01 2019-12-31 300 000 Ekonomi och administration hanteras av värdinstitutionen

enligt Umeå Universitets riktlinjer.

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Formulera en
innovationsmodell för
forskningsamverkan mellan
företag, akademi och vård.

2017-09-01 2018-01-31 200 000 I samverkan mellan representanter från akademin, vård och
industrin utarbetas en första version av innovationsmodellen
för praktisk prövning och vidareutveckling.

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Formera nödvändiga
medicintekniska
expertgrupper

2017-09-01 2017-12-31 50 000 Formera expertgrupp genom att tillsätta nödvändig
multidisciplinär expertis för att coacha deltagande
innovationsprojekt och gynna skapandet av skärningspunkter.
Medicinsk teknik är i sin definition ett tvärvetenskapligt
område vilket gör att framgång är beroende av att få rätt råd
från rätt kompetens. För att uppnå detta vill vi formera
expertgrupper som i tidiga skeden kan ge innovatörer rätt
coachning. I denna aktivitet planerar vi att engagera läkare,
medicintekniska forskare och företagare, regulatorisk expertis
med flera som en resurs att användas inom projektet.

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Specifiering av inkluderande
kriterier för
innovationsprojekt

2017-09-01 2017-12-31 100 000 Samverkan med regionala företag för definition och
specificering av de gemensamma  innovationsprojekt som
skall förädlas med hjälp av innovationsmodellen. Det finns
flera företag med medicinteknisk koppling i regionen ex.
Likvor AB, RSA Biomedical innovation AB, Bioresonator
Good Eye AB, Codemill AB, LIKO, Hill-Rom, Leab group
AB, Medirob AB
Nyttan av projektets innovationsarbete ska öka för det
befintliga regionala näringslivet genom att expandera
näringslivsdeltagandet (EN) till att även omfatta, för
medicinsk teknik, närliggande branscher, exempelvis
elektronik-, IT- och bioteknik. Inom regionen finns ett 30 tal
sådana företag med 10-249 anställda (totalt = 1700 anställda,
total omsättning 3 miljarder kr).

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Coachning med
branschspecifik
innovatgionsprocess i
innovationsprojekt

2018-01-01 2019-12-31 1 000 000 Innovationsprojekt erbjuds coachning av branschspecifik
expertis enligt utvecklad branschspecifik innovationsmodell.
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Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Applicering, test och
verifiering av
innovationsmodellen:

2017-12-01 2019-12-31 6 600 000 Fokus i denna aktivitet är att testa och verifiera framtagen
innovationsmodell genom att genomföra ett antal avgränsade
innovationsprojekt utifrån deltagande företags uttalade behov
(med hänsyn tagen till gällande statsstödsregler). Utförare är
innovatörer, forskare och företag i samverkan samt med
coachning av projektets dedikerade branschspecifika
specialistkompetens. Målet med insatserna skräddarsys för
varje innovationsprojekt och kan till exempel innefatta
medicintekniskt utvecklings- och verifieringsarbete,
branschspecifik marknads- och behovsanalys för att styra
utvecklingsinriktning, patentstrategiarbete, regulatoriskt
arbete enligt Medical devices directive, medicinsk och teknisk
riskanalys, marknadsföringsinitiativ och prototyptillverkning.

Ett lyckat exempel där forskning i nära samarbete mellan
industri, akademi och sjukvård lett fram till en medicinteknisk
produkt och bolag är Likvor AB.  Den framtagna
medicintekniska produkten är sprungen ur ett
forskningssamarbete mellan medicinare och medicintekniska
forskare med mål att förstå en störd fysiologisk funktion. I
detta fall handlade det om mätning av hjärnans tryck och
flöden och varför vissa patienter med gång och balansproblem
och lätt demens kan vara hjälpta av en neurokirurgisk
operation, där man med ett implantat med ventil shuntar
systemet och minskar på trycket runt hjärnan. Likvors
mätutrustningen för att bestämma hjärnans tryck och flöden,
som används för att välja ut patienter till operation, finns idag
spridd till flera europeiska länder. Det är ett komplett
medicintekniskt instrument med infusionspump,
tryckdatainsamling och automatisk analys. Likvor AB
samarbetar med CodeMill AB i Umeå för mjukvaruutveckling
och deras instrument har producerats av Orbit One i Kalix. Ur
bland annat denna process har vi identifierat idéer och fått
erfarenheter som vi planerar vidareutveckla till den generella
innovationsmodellen.

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Revidering och
dokumentation av
innovationsmodell

2019-07-01 2019-12-31 150 000 Här genomförs en analys av utfallet i genomförda
innovationsprojekt vilket ligger till grund för revisionsarbete
av den föreslagna innovationsmodellen.

7.2 Innebär någon/några av aktiviteterna i projektet att projektet bekostar insatser som är riktade till
enskilda företag?
Nej

Om ja, vilken/vilka aktiviteter?

Om ja, ange budgeterad kostnad

7.3 Finns aktiviteter av socialfondskaraktär?
Nej

Om ja, vilken/vilka aktiviteter?

Om ja, ange budgeterad kostnad

7.4 Genomförs aktiviteter i projektet utanför det programområde som denna ansökan gäller, men ska
finansieras genom denna ansökan?
Nej

Om ja, vilken/vilka aktiviteter?

Om ja, ange budgeterad kostnad
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8. Indikatorer

8.1 Ange investeringsprioritering
Främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation och utveckla kopplingar och synergieffekter
mellan företag, forsknings- och utvecklingscentrum och den högre utbildningssektorn, särskilt främjande av
investering i produkt- och tjänsteutveckling, tekniköverföring, social innovation, miljöinnovation, offentliga
tillämpningar, efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering, och
stödja teknisk och tillämpad forskning, pilotverksamhet, tidiga produktvalideringsåtgärder och kapacitet för
avancerad produktion och förstagångsproduktion, särskilt vad gäller viktig möjliggörande teknik och
spridning av teknik för allmänna ändamål

8.2 Kvantifiera

projektets bidrag i

följande

aktivitetsindikatorer

Kommentarer till

indikatorerna
Antal företag som får stöd 10 företag Ej direkt ekonomiskt stöd.

Antal företag som
samarbetar med
forskningsinstitutioner

5 företag

Privat investering som
matchar offentligt stöd till
innovations- eller FoU-
projekt

0 SEK

Antal företag som får stöd
för att introducera för
marknaden nya produkter

5 företag

Antal företag som får
annat stöd än ekonomiskt
stöd

10 företag

8.3 Ange programspecifikt mål
Öka forsknings- och innovationssamverkan mellan akademin, näringsliv, myndigheter och civila samhället..

9. Budget

Kostnadstyp 2017 2018 2019 Totaler
Personal 1 000 000 2 354 166 2 354 167 5 708 333

 - Projektledning 900 000 2 154 166 2 154 167

 -
Ekonomi/bokföring

100 000 200 000 200 000

Extern sakkunskap
och externa tjänster

500 000 750 000 750 000 2 000 000

 - Konsultkostnad 250 000 500 000 500 000

 - Konferens och
möteskostnader

250 000 250 000 250 000

Resor och logi 100 000 200 000 200 000 500 000

 -
Möten/träffar/works
hops

100 000 200 000 200 000

Investeringar
materiel och externa
lokaler

100 000 100 000 50 000 250 000

 - datorer/mätsystem 100 000 100 000 50 000

Investeringar i
portföljbolag

0 0 0 0
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Schablonkostnader 200 000 470 834 470 833 1 141 667

 - OH 200 000 470 834 470 833

Enhetskostnad 0 0 0 0

Avgår
projektintäkter
(negativ kostnad)

0 0 0 0

Summa, faktiska
kostnader

1 900 000 3 875 000 3 825 000 9 600 000

Offentligt bidrag i
annat än pengar

0 0 0 0

Privat bidrag i annat
än pengar

0 0 0 0

Summa, bidrag i
annat än pengar

0 0 0 0

Summa, kostnader 1 900 000 3 875 000 3 825 000 9 600 000

Finansiär Beskrivning 2017 2018 2019 Totaler
Offentlig
kontantfinansieri
ng

1 900 000 3 875 000 3 825 000 9 600 000

 - Tillväxtverket 950 000 1 937 500 1 912 500

 - Region
västerbotten

420 000 840 000 840 000

 - Region
Norrbotten

100 000 250 000 250 000

 - Umeå
Kommun

100 000 250 000 250 000

 - Luleå
Kommun

30 000 60 000 60 000

 - Västerbottens
läns landsting

140 000 260 000 250 000

 - Umeå
Universitet

140 000 235 000 225 000

 - Lutleå tekniska
universitet

20 000 42 500 37 500

Privat
kontantfinansieri
ng

0 0 0 0

Summa, kontant
medfinansiering

1 900 000 3 875 000 3 825 000 9 600 000

Offentligt bidrag
i annat än pengar

0 0 0 0

Privat bidrag i
annat än pengar

0 0 0 0

Summa, bidrag i
annat än pengar

0 0 0 0

Summa,
medfinansiering

1 900 000 3 875 000 3 825 000 9 600 000

Europeiska
regionala
utvecklingsfond
en

0 0 0 0

Stödandel (EU-
medel) av
faktiska
kostnader

0 % 0 % 0 % 0 %
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Stödandel (EU-
medel) av
stödgrundande
finansiering

0 % 0 % 0 % 0 %

Stödandel (EU-
medel) av total
finansiering

0 % 0 % 0 % 0 %

Andel annan
offentlig
finansiering
(annan än EU-
medel)

0 % 0 % 0 % 0 %

Andel privat
finansiering

0 % 0 % 0 % 0 %

Total
finansiering

1 900 000 3 875 000 3 825 000 9 600 000

Sökt belopp 0

9.4 Förväntas projektet generera nettoinkomster efter projektavslut?
Nej

Om osäker, kommentera

9.5 Söker ni förskott på eventuellt beviljat stöd? Nej

Om ja, belopp

Om ja, motivering

9.6 Kommentar till budget

10. Bilagor

Rad Bilagans namn Beskrivning/Kommentar

1 Jämställdhet-mångfald.pdf

2 Riskanalys MT4North.pdf

3 Preliminar_upphandlingsplan_2017_MT4North.pdf

Signatur
Personnummer
196506058616

Namn
PER HALLBERG
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (1)
Kvalitet & samhällsutveckling Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2017-03-28

 
2017/403-2.4.3.3

Håkan Wiklund

Kvaltitet & samhällsutvecklings yttrande över ansökan om 
projektstöd till Logistikdag Norr 2017
Ärendenr 2017/403-2.4.3.3

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå 50 tkr till Logistikdag 

Norr 2017. 
2. Medel anvisas från anslaget för EU-medfinansiering.

Sammanfattning av ärendet
Norrbottens handelskammare ansöker om 50 tkr exklusive moms till 
konferensen Logistikdag Norr som är planerad att hållas 1 november 2017.

Målsättningarna med konferensen är:
 Öka samarbetet mellan aktörer i Norrbotten som är beroende av en 

bättre infrastruktur.
 Förmedla information till deltagarna på vad som händer i de olika 

delarna av logistikområdet
 Framhäva och driva frågor inom infrastruktur som är viktig för 

norrbottniska företag.
 Etablera och synliggöra arrangörernas och Logistikrådets arbete.

Årets tema är den Nationella planen 2018-2029 – för ett ekonomiskt, 
ekologiskt och socialt hållbart Sverige. En av huvudtalarna är 
infrastrukturminister Anna Johansson.

Kvalitet & samhällsutveckling menar att det är viktigt att transporter och 
infrastruktur i norra Sverige diskuteras och lyfts fram. Luleå kommun har 
tidigare år anslagit 40 tkr till konferensen. Kvalitet & samhällsutveckling 
föreslår att Luleå kommun anslår 50 tkr till Logistikdag Norr 2017.

Beslutsunderlag
 Ansökan om projektstöd till Logistikdag Norr 2017, KLF Hid 2017.1590

Håkan Wiklund
Samhällsstrateg, näringsliv

Beslutet skickas till
Norrbottens handelskammare
Ekonomikontoret
Kvalitet & samhällsutveckling
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (1)
Kvalitet och samhällsutveckling Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2017-03-28

 
2017/388-2.4.3.3

Håkan Wiklund

Kvalitet & samhällsutvecklings yttrande över 
evenemangsansökan Luleå Pride 2017
Ärendenr 2017/388-2.4.3.3

Kvalitet och samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå 240 tkr till 

huvudartister under Luleå Pride 2017. 
2. Medel anvisas från anslaget för EU-medfinansiering.

Sammanfattning av ärendet
RFSL i Luleå och norra Norrbottens län ansöker om 240 tkr till finansiering av 
huvudartister under Luleå Pride 2017 som arrangeras 16-18 juni. Luleå Pride 
har hållits årligen sedan 2012.

Kvalitet & samhällsutveckling menar att Luleå Pride är ett viktigt evenemang 
i Luleå genom att det bidrar till mångfald och tolerans samt kulturutbudet. 
Luleå kommun finansierar RFSL Luleå & norra Norrbottens län med 600 tkr 
per år under perioden 2015-2017. Delar av detta belopp finansierar 
projektledarens insatser kopplade till Luleå Pride. Luleå kommun har sedan 
första Luleå Pride 2012 gått in med extra finansiering till huvudartist eller 
liknande. Kvalitet & samhällsutveckling föreslår att 240 tkr anslås till 
huvudartister under Luleå Pride 2017.

Beslutsunderlag
 Evenemangsansökan Luleå Pride 2017, KLF Hid 2017.1540

Håkan Wiklund
Samhällsstrateg, näringsliv

Beslutet skickas till
RFSL Luleå och norra Norrbottens län
Ekonomikontoret
Kvalitet & samhällsutveckling
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2017-03-28

 
2017/220-2.4.3.3

Håkan Wiklund

Kvalitet & samhällsutvecklings yttrande över ansökan om 
marknadsföringsmedel för Arctic Airlink
Ärendenr 2017/220-2.4.3.3

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå total 300 tkr under 

perioden 2017-2018 till marknadsföring kopplat till Arctic Airlink. 
2. Medel anvisas från anslaget för EU-medfinansiering.

Sammanfattning av ärendet
Norrbottens handelskammare ansöker om 500 tkr för perioden 2017-2018 till 
finansiering av marknadsföringsinsatser kopplade till Arctic Airlink. Medel 
som anslås från Luleå kommun ska i huvudsak användas för marknadsföring 
inom regionen och koncentreras mot reseanledningar och profilering av 
staden och dess region.

Arctic Airlink AB har bildats i syfte att driva flygtrafik på sträckan Uleåborg – 
Luleå – Tromsö. Ägare och finansiärer är Region Norrbotten, Troms fylke, 
Business Oulu och Norrbottens handelskammare. Nextjet är flygoperatör åt 
Arctic Airlink AB.

Luleå kommun har bidragit till marknadsföring av flyglinjen med 387 tkr 
under perioden 2015-2016 i ett marknadsföringsprojekt. Från och med 2017 
fortsätter Business Oulu och Troms fylke att bidra till marknadsföringen av 
flyglinjen.

Kvalitet & samhällsutveckling menar att flyglinjen är viktig för samarbete och 
affärer med nordligaste Norge, och bidrar väsentligt till förutsättningarna för 
utveckling av den arktiska delen av Europa. Även om resandet på flyglinjen 
har ökat krävs insatser för att öka beläggningen ytterligare. Genom 
marknadsföringsinsatser kan Luleå lyftas fram som en destination för resande 
från Tromsö och Uleåborg men även för resande från andra delar av världen 
som använder flyglinjen. Samtidigt bidrar ett ökat resande till Luleå med 
flyglinjen att linjen stärks. Kvalitet & samhällsutveckling föreslår att Luleå 
kommun anslår 150 tkr per år i två år till marknadsföring kopplat till 
flyglinjen Uleåborg – Luleå - Tromsö.
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2017-03-28

 
2017/220-2.4.3.3

Håkan Wiklund

Beslutsunderlag
 Ansökan om marknadsföringsmedel för Arctic Airlink, KLF Hid 

2017.802
 Business Oulus bidrag till marknadsföring av Arctic Airlink, KLF Hid 

2017.1997

Håkan Wiklund
Samhällsstrateg, näringsliv

Beslutet skickas till
Norrbottens handelskammare
Ekonomikontoret
Kvalitet & samhällsutveckling
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2017-02-14

Till/ 
kommunstyrelsen i 
Luleå kommun
Håkan Wiklund  tillhanda

Ansökan marknadsföringsmedel för Arctic Airlink 

För marknadsföring under 2017 ansöker Arctic Link AB, med marknadsföringsprojektet 
Arctic Airlink, 500 000SEK i marknadsföringsmedel för att arbeta med profilering och 
marknadsföring av Norrbotten med tyngdpunkt på Luleå. Marknadsföringen skall ske i 
nära samarbete med Oulu stad, Troms fylke samt visitorganisationerna i de tre städerna. 
Medel som anslås från Luleå kommun skall i huvudsak användas för marknadsföring 
inom regionen och koncentreras mot reseanledningar och profilering av staden och dess 
region.

Bakgrund:
Sedan 12 januari 2015 har Arctic Airlink, med tio turer per vecka, trafikerat sträckan 
Oulu – Luleå – Tromsø. För Arctic Link AB har Nextjet varit operatör och trafikerat 
sträckan. Tillsammans har Arctic Airlink och Nextjet gemensamt byggt kännedom och 
marknadsfört regionerna med sina huvudorter samt visat på den unika möjligheten att 
med flyg på ett snabbt och effektivt sätt transportera sig mellan våra huvudorter i norra- 
Norge, Finland och Sverige.
Under den tid sträckan har trafikerats har vi kunnat se hur samverkan mellan våra 
länder fördjupats och intensifierats. Universitet, politiker, offentliga organisationer, 
företag så väl som projekt har sett värdet av flyglinjen och ytterligare kunnat fördjupa 
sin samverkan.

Under första steget i kännedomskampanjen nyttjades papperstidningar, sociala medier 
som Facebook, Instagram, Linkedin. Organisationer som Arctic Airlink såg som naturliga 
samverkanspartner togs kontakt med och möten anordnades så de tillsammans kunde 
diskutera hur de på bästa sätt kunde stötta utvecklingen av denna tvärförbindelse.
Utvärdering efter ca ett års tid gav beslut om att lägga huvudfokus på Facebook och på 
hemsida. (http://www.arcticairlink.com ) Dessa marknadsföringskanaler 
kompletterades med programmatisk annonsering där geografiska områden kring 
respektive regionorter så väl som mot våra huvudstäder identifierades.
Ett målinriktat arbete att nå turoperatörer påbörjades och djupare affärsrelationer 
kunde inledas då vi nu kunde visa på att linjen funnits och att vi ser en långsiktighet i 
linjen. Samtidigt kunde Visit organisationerna i respektive stad än en gång bjudas in till 
ett strategiskt möte där nu löfte gavs om att aktivt ta del i marknadsföring och att även 
finnas med i marknadsföringsgruppens interna arbete. 
Utvecklingen av marknadsföring går nu från kännedomsarbete till ett större fokus på 
reseanledningar, presentation av events och att lyfta rese- och besöksanledningar i 
respektive region. Här går vi nu mot ett bredare målgruppsarbete där ambitionen att nå 
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en större marknad, tillsammans med samarbetspartners, blir fokus för det kommande 
marknadsföringsarbetet.

I dagsläget finns Visit Oulu, Visit Tromsö och Visit Luleå med i marknadsarbetet.
Arctic Link är delaktig i projektet Visit Arctic Europé.
Discover the World, Der Tour samt Via Viaggi är turoperatörer som vi inlett 
affärsrelationer med.

Från 12 mars 2017 kommer Nextjet kombinera trafiken på Oulu och Tromsö med 
Sundsvall och Göteborg, vilket ytterligare ger möjligheter, främst för Luleåregionen.

Marknadsföringsgruppen i Arctic Airlink består i dag av representanter från de tre 
visitorganisationerna, representant från Tromsfylke, Region Norrbotten, Oulu stad, 
Business Oulu, Nextjet samt Arctic Airlink.

Finansiering

Finansiering     
Länsstyrelsen i Norrbottens län    774 000
Visit Luleå   5 000 5 000
Nordkalottrådet 110 213 114 969 47 390 272 572
Business Oulu 94 890 279 000 276 528 650 418
Avinor 103 850 103 850  207 700
Luleå Kommun  215 000 172 000 387 000
Tromsö   257 985 257 985
Total kontantfinansiering 308 953 712 819 758 903 2 554 675

Utöver denna finansiering har Business Oulu/ Oulu stad samt Troms fylke tillhandahållit 
fyra personer som från start i januari 2015 till och med augusti 2016 tillsammans lagt 
ned 1980 arbetstimmar i marknadsföringsarbete.

Robert Forsberg
VD Arctic Link AB
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (2)
Kvalitet & samhällsutveckling Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2017-03-28

 
2017/391-2.4.3.3

Håkan Wiklund

Kvalitet & samhällsutvecklings yttrande över ansökan om 
finansiering av konferensen Visit Arctic Europe Workshop
Ärendenr 2017/391-2.4.3.3

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå 420 tkr till konferens 

inom projektet Visit Arctic Europe. 
2. Medel anvisas från anslaget för EU-medfinansiering.

Sammanfattning av ärendet
Visit Luleå AB ansöker om 420 tkr till en konferensen Visit Arctic Europe 
Workshop i Luleå 6-8 juni 2017. Konferensen anordnas inom projektet Visit 
Arctic Europe och 90 företag i projektet samt ca 100 prioriterade 
turoperatörer/resebyråer är inbjudna.

Projektet Visit Arctic Europe finansierar konferensen med 2 100 tkr. Dessa 
medel används till boende, måltider (utom middag dag 2), flyg, transfer och 
besöksresa i anslutning till konferensen. Den finansiering som söks från Luleå 
kommun ska användas till kostnader för värdskapet dag 2 inklusive middag, 
båttur och transfer samt stöttning för genomförande av eventet.

Under Visit Arctic Europe Workshop genomförs formella och informella 
möten mellan köpare och säljare. Dessutom genomförs ett antal visningsresor 
som alla slutar eller börjar i Luleå. Under konferensens andra dag planeras 
båttur från centrum till Brändön där en middag för de 180 deltagarna 
arrangeras.

Kvalitet & samhällsutveckling menar att Visit Arctic Europe Workshop är ett 
utmärkt tillfälle att marknadsföra Luleå inom besöksnäringen och stärka 
kontakterna mellan Luleåföretag och andra företag i regionen. Kvalitet & 
samhällsutveckling föreslår att ansökan bifalls.

Beslutsunderlag
 Ansökan om medfinansiering, KLF Hid 2017.1544
 Beskrivning Visit Arctic Europe Workshop, KLF Hid 2017.1545
 Offert Luleå värdstad, KLF Hid 2017.1546
 Uppdragsberäkning stöd genomförande, KLF Hid 2017.1547
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 2 (2)
Kvalitet & samhällsutveckling Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2017-03-28

 
2017/391-2.4.3.3

Håkan Wiklund

Håkan Wiklund
Samhällsstrateg, näringsliv

Beslutet skickas till
Visit Luleå AB
Ekonomikontoret
Kvalitet & samhällsutveckling
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Storgatan 30 (4tr), 972 32 Luleå | Telefon: 0920-22 13 30 | info@visitlulea.se | www.lulea.nu/visitlulea

Luleå 2017-03-09

Ansökan om medfinansiering

Luleå värdstad för internationellt samarbete

Interregprojektet Visit Arctic Europe (VAE) har valt att förlägga projektets största och 
viktigaste möte i Luleå den 6-8 juni 2017. Inbjudna är 90 VAE medlemsföretag samt ett 
hundratal prioriterade turoperatörer/resebyråer på prioriterade marknader Tyskland, 
Benelux, UK, Kina och USA. Totalt 180 pers.

VAE bekostar boende, måltider (utom middag dag 2), flyg, transfer och pre-/post tour till ett 
värde av 210 040 Euro.

Via Visit Luleå ansöker VAE om medfinansiering av Luleå Kommun som ska täcka 
kostnader för värdskapet dag 2 inkl. middag, båttur och transfer samt stöttning för 
genomförandet av eventet.

Visit Luleå ansöker om 420 000 kr från Luleå Kommun för genomförandet.

Bilagor:

1. Information från VAE om eventet.

2: Offert båttur centrum-Brändön, middag Brändön och busstransfer Brändön-centrum, total 
summa: 317 710 kr

3: Offert eventpartner Mera Media. Total summa: 156 440 kr, varav VAE avser nyttja 
insatser motsvarande 100 000 kr.

2017-03-09

Visit Luleå AB

VD Jenny Hellman
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Visit Arctic Europe workshop i Luleå har huvudsakligt fokus på 
att låta köpare möta säljare i regelrätta möten men också under 
lite gladare och inspirerande former där vi ger alla den optimala 
bilden av Bottenvikens pärla, Luleå. 

Visit Arctic Europe Workshop är projektets största och 
viktigaste möte mellan Visit Arctic Europes (VAE) ca  
90 medlemsföretag och våra utländska kunder på  
prioriterade marknader i Tysktalande Europa, Benelux, 
UK, Kina och USA.

Inbjudan har gått ut till mer är ett hundratal prioriterade turoperatörer/
resebyråer som redan har verksamhet i VAE eller till de som har visat 
intresse för att i framtiden skicka nya gäster till VAE. För att matcha alla 
våra företag med en lämplig kund är spannet är brett mellan några av 
Europas största turoperatörer till de mer nischade specialisterna.

Lika viktigt som att hitta nya kunder är det att uppmuntra de som redan 
är etablerade att hitta nya produkter och paket i VAE. Allt överskug-
gande är det givetvis att skapa förutsättningar för nya spännande  
”crossborder” paket mellan VAE:s 3 länder.

Alla inbjudna kunder kommer att deltaga i en 3 dagars 2 nätters pre-  
eller post tour där vi vill visa upp vad VAE kan erbjuda. En stor del av 
turerna kommer att ske i Swedish Lapland med ”crossborder” till  
Norge och Finland.

6-8 juni 2017:
Visit Arctic Europe  
Workshop.

Detaljer: 
Deltagare: 80 utvalda köpare.
 90 VAE medlemsföretag. 
Plats: Elite Stadshotellet Luleå. 
 Delad övernattning med Clarion    
 Hotel Sense. 
Pre/post: 80 köpare i ett antal program som   
 alla slutar eller börjar i Luleå. 

VAE budget:
Boende:  €36.540 
Måltider/kongress €33.500  
TO flyg €40.000 
Transfer €10.000 
Pre/post tour €90.000

Workshopen är i paritet med den årliga work-
shop som Visit Sweden arrangerar.
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Storgatan 30 (4tr), 972 32 Luleå | Telefon: 0920-22 13 30 | info@visitlulea.se | www.lulea.nu/visitlulea

Bilaga 2 
      

 Luleå 2017-03-09

Offert

Luleå värdstad för internationellt samarbete

Laponia: Båttur från city till Brändön inkl guide som berättar om vad vi ser
på vägen 180  pers: 3,5 tim x 6.500 kr = 22.750 kr
Stående förrätt löjromstallrik: 180 x 175 kr = 31.500 kr
1 glas mousserande vin: 180 x 57 kr= 10.260 kr
Summa: 64.510 kr ex moms

Brändön:
2 rätters middag i uppsatta kåtatält på stranden inkl 1 glas vin per person.
Grill/barbeque  buffé med helstekt ren mm + dessert pannacotta m havtorn o
kaffe. Öppen bar gästerna betalar själv + trubadur.
180 x 1.340 = 241.200 kr ex moms

Wällimaas buss:
2-4 turer Brändön till city under kvällen.
12.000 kr ex moms

Total summa: 317.710 kr ex moms
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Plats Luleå

Aktuella datum för genomförande 6-8 juni

Post Pris/st Kvantitet Summa

Inför genomförandet - projektledning av punkter som återkommer under rubriken Genomförande

Eventkoncept/program finns redan, vi utgår från detta i projektledningen.

Kund tillhandahåller budgetramar och kontaktuppgifter till inblandade aktörer.

Upprätta budget och ansvara för denna 7 920 1 7 920

Platsbesök i Brändön inför eventet för att lägga upp logistik osv. (avser 2 personer) 4 740 1 4 740

Bokning samt fortlöpande kontakt med samtliga medverkande och underleverantörer 15 840 1 15 840

Inköp och koordinering av beställningar enligt koncept 3 160 1 3 160

Löpande avstämningsmöten med uppdragsgivaren 29 700 1 29 700

Upprätta körschema som omfattar hela genomförandet, kontinuerligt stämma av det med uppdragsgivaren 7 920 1 7 920

Packning av påsar eller liknande (välkomstkit/avskedsgåva) 3 960 1 3 960

Tjänster kopplat till middag 6 juni, Elite Stadshotellet

Underhållning till ankomstmiddag inkl. teknikbokning (förslag, bokning och kontakt) 5 940 1 5 940

Eventkoncept: Midsommar (inkluderar idéarbete, koncept och bokningar/inköp enligt koncept) 15 840 1 15 840

95 020

Ansvar för anmälningar

Upprätta anmälningssida med underliggande system för registrering - toppbild eller liknande levereras fr. kund 4 500 1 4 500

Hantering av anmälningar och specialkost för deltagare via upprättat anmälningssystem 4 740 1 4 740

9 240

Genomförande 6-8 juni 2017

Kvalitetssäkra genomförandet utifrån upprättat körschema

Tisdag 6 juni

Ankomst till Luleå Airport, mottagning på plats (uppskattningsvis 10:00-16:00, 2 personer på plats) 9 480 1 9 480

Bemanna och servera välkomstdrink & tilltugg på Clarion Sense (uppskattningsvis 2 personer på plats 3h) 5 940 1 5 940

Middag på Elite Stadshotellet - ingen extern hjälp önskas på plats

Uppdragsberäkning konsultarvode Meramedia: Visit Luleå/Visit Arctic Europe

Pris i SEK exkl. moms
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Onsdag 7 juni

Workshop på Elite Stadshotellet - ingen extern hjälp önskas

Eftermiddags- och kvällsprogram (Meramedia på plats med 3 personer för genomförande, 15:00-01:00) 23 700 1 23 700

Båttur från Södra hamn vidare förbi Klubbviken med slutdestination Brändön 

Middag på Brändö konferens

Torsdag 8 juni

Hemresa - ingen extern hjälp önskas

39 120

Efter genomförandet

Kund ansvarar själv för utvärdering gentemot deltagarna.

Intern utvärdering av eventet 3 960 1 3 960

Utvärdering av eventet tillsammans med uppdragsgivaren 3 960 1 3 960

Hantering av fakturor från underleverantörer 3 160 1 3 160

Avstämning av slutlig budget 1 980 1 1 980

13 060

Total offert från Meramedia 156 440
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2017-03-29

 
2017/496-2.4.3.3

Håkan Wiklund

Kvalitet & samhällsutvecklings yttrande över ansökan om 
medel till Barents Basketball Games
Ärendenr 2017/496-2.4.3.3

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att anslå 100 tkr till Barents Basketball Games 

2017. 
 Medel anvisas från anslaget för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter.

Sammanfattning av ärendet
Luleå Basket Centrum ansöker om 100 tkr till Barents Basketball Games 28/4 – 
1/5 2017. Turneringen genomförs nu för femte året i rad sedan turneringen 
återupptogs för fem år sedan. Antalet lag har sedan 2013 stadigt legat mellan 
30-40 lag, och man räknar med ett antal utländska lag särskilt från 
Barentsregionen. Turneringen kommer liksom tidigare att omfatta 
åldersklasserna, U13 – U 17, för både pojkar och flickar. 

Liksom tidigare siktar arrangören på att ha en turnering som inte bara 
innehåller basket, utan även utbyte inom andra områden såsom kulturella 
inslag med sång- och dansgrupper. Basketturneringen ska vara en plattform 
för att stimulera och utveckla ett internationellt utbyte, med fokus på 
Barentsregionen.

Kostnaden för att genomföra turnering beräknas till 270 tkr. Deltagaravgifter 
ger 40 tkr i intäkter. Övrig finansiering söks från Luleå kommun (100 tkr), 
länsstyrelsen och näringslivet.

Kvalitet & samhällsutveckling menar att det är ett bra evenemang som samlar 
basketungdomar regionalt, nationellt och internationellt till Luleå. Luleå 
kommun har varit med som finansiär sedan turneringen återupptogs 2012.

Beslutsunderlag
 Ansökan om medel till Barents Basketball Games 2017, KLF Hid 2017.1932

Håkan Wiklund
Samhällsstrateg, näringsliv

Beslutet skickas till
Luleå Basket Centrum
Ekonomikontoret
Kvalitet & samhällsutveckling
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Luleå den 28 mars 2017

Luleå kommun 
971 85 Luleå                                       

  

Ansökan om medel till Barents Basketball Games
Barents Basketball Games genomförs nu för femte året i rad (28 april – 1 maj) sedan 
turneringen återupptogs för fem år sedan. Antalet deltagande lag fördubblades från 
första till andra året och har sedan dess stadigt legat mellan 30-40 lag. Och vi tror på 
högt deltagande även i årets turnering. Vi räknar med ett antal utländska lag, särskilt då 
från Barentsregionen. Samtidigt hoppas vi på fler svenska lag utanför regionen. 

Turneringen håller mycket hög kvalitet och har fått många lovord. 
Organisationsapparaten har för varje år utvecklats och effektiviserats. 
Marknadsföringen och möjligheterna att anmäla sig via vår hemsida har förbättrats 
avsevärt, vilket också talar för att turneringen snart kommer att få ett brett genomslag 
både nationellt och internationellt.  

Turneringen kommer liksom tidigare att omfatta åldersklasserna, U13 – U 17, för både 
pojkar och flickar. Vi räknar med Luleå Energi Arena som huvudarena för matcherna, 
men även Hälsans Hus och någon sporthall kommer troligen att användas som 
spelplatser. Login för utifrån kommande lag kommer att ordnas i centrala Luleå, vilket 
är en klar fördel när det gäller att ta sig till och från matcharenorna i centrum. 

Liksom tidigare siktar vi på att ha en turnering som inte bara innehåller basket, utan 
även utbyte inom andra områden såsom kulturella inslag med sång- och dansgrupper. 
Basketturneringen ska vara en plattform för att stimulera och utveckla ett internationellt 
utbyte, med fokus på Barentsregionen. Vi ansöker nu om medel för förberedelser och 
genomförande av årets turnering.

Nedan framgår kostnadsbudgeten för förberedelser och genomförande av turneringen. 

Typ av kostnader Kronor Kommentarer
Marknadsföring och informatin   25 000:- PR-byrå, affischer, infoblad, annonser, västar
Teknisk utrustning   10 000:- Mobiler, PC, möbler etc
Hallhyror   35 000:- Hyra av sporthallar inkl vaktmästare
Domararvoden   30 000:- 150 matcher x 2 domare x 100:-
Transporter   15 000:- Hyra av fordon för lokala transporter
Mat och logi   25 000:- Utländska lag
Priser   20 000:- Pokaler/spelarrmedaljer till de bästa lagen
Andra arrangemang utöver 
basketen

  20 000 Resor, uppehälle, ersättning

Hälso- och sjukvård   10 000:- Närvarande hälso- och sjukvårspersonal
Projektledare 15 000:- Huvudansvarig för att hålla ihop arrangemanget
Personalkostnader LBC   60 000:- 240 tim x 250:-
Övrigt   5  000:-
Totala kostnader 270 000:-
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Som framgår av sammanställningen ovan är de totala kostnaderna för förberedelser och 
genomförande beräknade till totalt 270 000 kronor. Våra enda intäkter är 
anmälningsavgifter från deltagande lag och de beräknas till 40 000 kronor. Det innebär 
en nettokostnad på 230 000 kronor som behöver finansieras med externa medel. Vi vill 
betona att vår organisation i likhet med idrottsföreningar inte är redovisningsskyldiga 
för moms, vilket innebär att momsen utgör en betydande kostnad för oss.

Mot den här bakgrunden ansöker vi härmed om ett bidrag på 100 000 kronor från 
Luleå kommun. Resterande del av finansieringsbehovet räknar vi med att få från 
länsstyrelsens medel för Barentssamarbete. Resterande medel räknar vi med att få från 
länsstyrelsens medel för Barentssamarbete och från näringslivet. 

Med Vänlig Hälsning
För Luleå Basket Centrum

Lars Persson
Planeringsansvarig

Luleå Basket Centrum
Bastugatan 6
972 41 Luleå                                                                                      
anna@basketcentrum.nu
070-281 99 55 (Anna Lodén)
070-329 74 28 (Lars Persson)
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Ekonomikontoret 2017-04-03

 
2017/528-2.4.2.5

Camilla Helamb

Borgen till Luleå Renhållning AB
Ärendenr 2017/528-2.4.2.5

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld gå i borgen för Luleå 
Renhållning AB med 6 000 000 kr. Borgensåtagandet gäller tillsvidare.

Sammanfattning av ärendet
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Norrbottens län har med 
stöd av 9 kap. miljöbalken lämnat tillstånd till Luleå Renhållning AB, 
organisationsnummer 556019-0331, för fortsatt och utökad verksamhet med 
hantering och deponering av avfall på Sunderby avfallsanläggning, fastighet 
Sunderbyn 58:8, Luleå kommun. 

Länsstyrelsen Norrbottens beslut Tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet 
vid Sunderby avfallsanläggning, Luleå kommun, är daterat 2017-03-28 med 
diarienummer 551-1814-2016. 

För att säkerställa att skyldigheterna enligt detta tillstånd fullföljs, vad gäller 
erforderliga efterbehandlingsåtgärder, skall verksamhetsutövaren hos 
Länsstyrelsen i Norrbottens län ställa säkerhet för kostnader om 6 000 000 
kronor. 

Ekonomikontoret föreslår kommunfullmäktige med anledning av 
ovanstående besluta att som säkerhet ställa ut en borgen till Luleå 
Renhållning AB på 6 000 000 kr för att säkerställa att ekonomiska 
förutsättningar finns för att fortsätta och utöka Luleå Renhållning AB:s 
verksamhet vid Sunderby avfallsanläggning, Sunderbyn 58:8, Luleå kommun.

Borgensavgift utgår enligt Luleå kommuns finansiella policy. 

Beslutsunderlag
 Länsstyrelsens beslut, KLF Hid 2017.2090

Camilla Helamb
Ekonom/Controller

Beslutet skickas till
Luleå Renhållning AB
Ekonomikontoret
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POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST INTERNET
971 86 LULEÅ Stationsgatan 5 010-225 50 00 0920-22 84 11 norrbotten@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/norrbotten

Luleå Renhållning AB 
Murbruksvägen 4
973 45 Luleå

Tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet vid Sunderby avfalls-
anläggning, Luleå kommun
Kod i miljöprövningsförordningen (i dess lydelse före den 1 januari 2017): 
90.45, 90.30, 90.70, 90.100, 90.170, 90.300, 90.360, 90.405, 90.450 (29 kap. 1, 3, 6, 9, 
17, 36, 43, 56 §§)

Koordinater enligt SWEREF 99: N 7300779, E: 820027

Beslut
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Norrbottens län lämnar med stöd av 
9 kap. miljöbalken (MB), Luleå Renhållning AB, nedan bolaget, med organisations-
nummer 556019-0331, tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet med hantering och 
deponering av avfall på fastigheten Sunderbyn 58:8, Luleå kommun.

Tillståndet avser följande verksamheter:
A. Deponering av högst 120 000 ton icke farligt avfall i ny celldeponi för icke 

farligt avfall inom etapp 1 B. Deponins höjd får efter sluttäckning uppgå till 
högst + 27 meter, angivet i RH 2000.

B. Deponering av totalt högst 380 000 ton icke farligt avfall i form av sulfidjordar 
och sulfatjordar i ny celldeponi inom etapp 2 A. Deponins höjd får efter 
sluttäckning uppgå till högst + 27 meter, angivet i RH 2000.

C. Återvinning av farligt avfall som består av uppgrävda massor genom andra 
metoder än termisk avdrivning, högst 2 500 ton per år.

D. Sortering av icke farligt avfall, högst 35 000 ton per år.

E. Mekanisk bearbetning av icke farligt avfall för återvinning, högst 75 000 ton per 
år.

F. Mellanlagring av icke farligt avfall, högst 75 000 ton vid något tillfälle varav 
högst 15 000 ton vid något tillfälle får utgöras av uppgrävda massor.
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G. Mellanlagring av farligt avfall bestående av el-avfall, tryckimpregnerat trä samt 
kyl- och frysmöbler, högst 1 500 ton sammanlagt vid något tillfälle.

H. Mellanlagring av övrigt farligt avfall, högst 500 ton vid något tillfälle.

I. Biologisk behandling av icke farligt park- och trädgårdsavfall, högst 3 000 ton 
per år.

J. Avvattning och behandling av flytande, icke farligt avfall, högst 5 000 ton per 
år.

Bolaget beviljas även tillstånd till att utföra de byggnads- och anläggningsåtgärder som 
är nödvändiga för den planerade verksamheten.

Miljöprövningsdelegationen godkänner med stöd av 6 kap. 9 § MB den i ärendet 
upprättade miljökonsekvensbeskrivningen.

Tillståndet till verksamhet enligt punkt A, B och C gäller till och med den 30 juni 2027.

Tillståndet till verksamhet enligt punkt D-J gäller tills vidare.

Ansökan om avvattning och behandling av annat farligt avfall än uppgrävda massor 
avslås.

Behandling av uppgrävda massor genom termisk avdrivning tillåts ej.

Undantag enligt förordningen om deponering av avfall
Miljöprövningsdelegationen beviljar, enligt 22 § förordningen (2001:512) om 
deponering av avfall (deponiförordningen), bolaget undantag från kravet på att 
dräneringsskiktet ska ha en mäktighet på 0,5 m i den nya deponin för icke farligt avfall 
inom etapp 1 B.

Miljöprövningsdelegationen beviljar, enligt 24 § deponiförordningen, bolaget undantag 
från kravet på bottentätning, översvämningsskydd och dränering av den planerade 
deponin för sulfid- och sulfathaltiga jordar i etapp 2 A.

Ekonomisk säkerhet
Tillståndets giltighet är beroende av att bolaget ställer en säkerhet som uppgår till 6,0 
miljoner kronor (6,0 Mkr). I fråga om slag av säkerhet gäller 2 kap. 25 § utsöknings-
balken. Säkerheten ska godkännas av miljöprövningsdelegationen, ställas till och 
förvaras av länsstyrelsen. Tillståndet får inte tas i anspråk innan säkerheten har 
godkänts.
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Villkor

Allmänt
1. Om inte annat framgår av övriga villkor skall verksamheten bedrivas i huvudsak 

i enlighet med vad bolaget angivit i ansökan eller i övrigt åtagit sig i ärendet.

2. Bolaget ska journalföra allt avfall som tas emot vid anläggningen avseende 
mängd, avfallsslag och ursprung samt dokumentera hur avfallet har behandlats 
och slutligen omhändertagits.

3. Bolaget ska i alla delar av verksamheten vidta åtgärder för att förebygga, hindra 
och motverka olägenheter som kan uppstå genom spridning av luktande ämnen, 
damning, nedskräpning, fåglar, råttor, insekter och bränder. Om störningar trots 
detta uppstår skall bolaget omedelbart utreda orsaken till störningen och vidta 
effektiva motåtgärder.

4. Städning i omedelbar närhet av avfallsanläggningen ska ske regelbundet, dock 
minst två gånger per år. Städning av ytor utanför fastigheten samt efter 
transportvägar till anläggningen ska ske regelbundet, dock minst en gång per år.

5. Kemiska produkter ska förvaras på ett tätt motståndskraftigt underlag så att 
spridning till omgivningen inte kan ske vid spill, läckage eller annan olycka.

6. Den ekvivalenta ljudnivån från verksamheten får inte överstiga följande 
begränsningsvärden utomhus vid bostäder:

50 dB(A) vardagar utom lördagar kl. 06:00-18:00 
45 dB(A) lördagar, söndagar och helgdagar kl. 06:00-18:00 
45 dB(A) kvällstid kl. 18:00-22:00 
40 dB(A) nattetid kl. 22:00-06:00 

Ifall ljudet innehåller hörbara tonkomponenter ska begränsningsvärden som är 5 
dB(A)-enheter lägre än ovanstående värden tillämpas. Momentana ljud från 
verksamheten får nattetid inte överstiga ljudnivån 55 dB(A) utomhus vid 
bostäder. 

Villkoret ska kontrolleras genom immissionsmätningar eller närfältsmätningar 
och beräkningar. Ekvivalenta ljudnivåer ska beräknas för de ovan angivna 
tidsintervallen. Ifall en störande verksamhet endast pågår under en del av tiden 
ska den ekvivalenta ljudnivån beräknas för den tid den störande verksamheten 
pågår. Mätningar och beräkningar ska utföras enligt generella anvisningar från 
Naturvårdsverket. Kontroll ska utföras minst en gång vart tredje år eller så snart 
det skett förändringar i verksamheten som kan medföra att föreskrivna 
bullernivåer kan komma att överskridas.

7. Utgående vatten från lakvattenreningen ska släppas ut i det kommunala 
spillvattennätet.
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Mellanlagring
8. Farligt avfall och icke farligt avfall med olika egenskaper ska lagras och 

behandlas åtskilda från varandra om återvinning eller slutligt omhändertagande 
kan försvåras.

9. Flytande farligt avfall ska lagras i täta behållare på täta, motståndskraftiga ytor 
på ett sådant sätt att avfallet inte riskerar att spridas till omgivningen vid spill, 
läckage eller annan olycka. Dagvatten från dessa ytor ska ledas till 
anläggningens lakvattenreningssystem.

10. Övrigt farligt avfall som omfattas av punkt G-H i tillståndet ska förvaras på 
hårdgjorda, täta ytor. Dagvatten och lakvatten från dessa ytor ska ledas till 
anläggningens lakvattenreningssystem.

11. Icke farligt avfall ska lagras, bearbetas och i övrigt hanteras på hårdgjorda ytor. 
Dagvatten och lakvatten från dessa ytor ska ledas till anläggningens 
lakvattenreningssystem. 

12. Förorenade massor ska lagras, behandlas och i övrigt hanteras på hårdgjorda och 
täta ytor. Förorenade massor med okända lakningsegenskaper ska dessutom 
skyddas från nederbörd. Förorenade massor ska hållas väl åtskilda från 
färdigbehandlade massor. Lakvatten och dagvatten från ytor där förorenade 
massor lagras, behandlas eller hanteras ska ledas till anläggningens 
lakvattenreningssystem.

13. Innan behandling av förorenade massor påbörjas ska varje behandlingskampanj 
anmälas till tillsynsmyndigheten senast sex veckor innan den påbörjas. Bolaget 
ska i anmälan föreslå lämpliga försiktighetsåtgärder för att förebygga, förhindra 
och motverka att behandlingsverksamheten orsakar olägenheter för människors 
hälsa eller skadar miljön. Utöver vad som anges i 25 § förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska följande uppgifter finnas med i en 
sådan anmälan:

a) hur stora volymer förorenade massor som avses behandlas;
b) massornas ursprung;
c) vilken typ av förorening som är dimensionerande;
d) Hur färdigbehandlande massor kommer att hanteras.

Biologisk behandling och avvattning
14. Biologisk behandling av park- och trädgårdsavfall ska ske på hårdgjord yta så att 

förorenat dagvatten och lakvatten samlas upp och återförs till behandlings-
processen eller leds till anläggningens lakvattenreningssystem.

15. Avvattning och behandling av flytande, icke farligt avfall ska ske inomhus i 
invallade utrymmen där allt vatten kan samlas upp, kontrolleras och behandlas 
före avledning till anläggningens lakvattenreningssystem.
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Deponins utförande och deponering av icke-farligt avfall, etapp 1 B
16. Den nya deponin för icke farligt avfall inom etapp 1B ska förses med 

bottentätning och dränering enligt bolagets åtaganden i ansökningshandlingarna 
om inte annat framgår av andra delar av detta beslut.

17. Deponin ska konstrueras så att lakvatten kan uppsamlas och kontrolleras separat 
före avledning till anläggningens lakvattenreningssystem.

18. Kompaktering av avfall som inte är självkompakterande ska ske regelbundet.

19. Vid deponering av asbest ska avfallet täckas vid varje deponeringstillfälle.

20. Mellantäckning av avfall får även ske med annat för ändamålet lämpligt avfall.

21. Avfall som används för konstruktionsändamål ska
a) Under sluttäckningens tätskikt uppfylla gällande kriterier för deponering 

på den aktuella deponin (för närvarande enligt Naturvårdsverkets 
föreskrifter NFS 2004:10);

b) Ovanför sluttäckningens tätskikt antingen uppfylla gällande kriterier för 
inert avfall, uppfylla gällande kriterier för mindre än ringa risk avseende 
användning av avfall för anläggningsändamål eller uppfylla kriterier som 
bestäms av tillsynsmyndigheten i varje enskilt fall.

22. En deponeringsplan ska inges till tillsynsmyndigheten senast en månad innan 
deponering av avfall i den nya deponin påbörjas.

23. När deponering upphört ska deponin förses med en sluttäckning som uppfyller 
kraven i deponiförordningen.

Deponins utförande och deponering av sulfid- och sulfatjordar, etapp 2 A
24. Endast sulfid- eller sulfathaltiga massor får deponeras i denna deponi.

25. Massor som ska deponeras ska registreras med avseende på mängd och 
försurningspotential.

26. Invallade deponiceller ska anläggas med en permeabilitet på högst 10-7 m/s i 
cellväggarna.

27. Deponicellerna ska utformas för att bibehålla full vattenmättnad i de deponerade 
sulfidhaltiga massorna.

28. Sulfidhaltiga massor som inte är vattentäckta ska, senast inom en vecka efter 
deponeringstillfället, mellantäckas med rena massor med en permeabilitet på 
högst 10-7 m/s.

29. Sulfathaltiga jordar får deponeras torrt efter stabilisering.
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30. En deponeringsplan ska inges till tillsynsmyndigheten senast två månader innan 
deponering påbörjas i den nya deponin inom etapp 2 A.

31. Överskottsvatten från deponin ska samlas upp och kontrolleras innan utsläpp till 
recipient. Utgående vatten till recipient ska ha ett pH-värde mellan 5,5 – 7,0.

32. När deponering upphört ska deponin förses med en sluttäckning enligt bolagets 
åtaganden i ansökningshandlingarna. Dessutom ska ett vegetationsetablerings-
skikt påföras som den översta delen av sluttäckningen.

Kontroll
33. Bolaget ska genom regelbunden provtagning kontrollera om vattenkvalitén i 

Storbäcken påverkas negativt av utsläpp från verksamheten vid anläggningen, 
inklusive den avslutade deponin i etapp 1 A.

34. Bolaget ska genom regelbunden provtagning kontrollera att ingen negativ 
påverkan sker på dricksvattnets kvalité i enskilda vattentäkter nedströms 
anläggningen. Kontrollen ska utföras enligt Livsmedelsverkets råd om enskild 
dricksvattenförsörjning. Om kontrollen visar att dricksvattnet inte är tjänligt 
enligt Livsmedelsverkets kvalitetsrekommendationer, ska bolaget vidta åtgärder 
för att säkerställa att nyttjarna av vattentäkterna erhåller tjänligt dricksvatten.

Delegationer
Miljöprövningsdelegationen överlåter med stöd av 22 kap. 25 § 3 st. MB åt 
tillsynsmyndigheten att vid behov besluta om ytterligare villkor avseende: 

1) Användning av avfall för anläggningsändamål inom anläggningen;
2) Utsläpp till luft, mark och vatten från behandling av förorenade massor och 

avvattning av flytande avfall;
3) Hantering av kemiska produkter och avfall vid behandling av förorenade massor 

och avvattning av flytande avfall.

Uppskjutna frågor
Miljöprövningsdelegationen skjuter upp avgörandet av slutliga villkor med stöd av 
22 kap. 27 § 1 st. MB för utsläpp av renat lakvatten till det kommunala spillvattennätet. 
Bolaget ska under en prövotid utreda innehållet av följande föroreningar i utgående 
vatten från lakvattenreningsanläggningen: arsenik, bly, kadmium, koppar, krom, 
kvicksilver, nickel, zink, alifatiska och aromatiska kolväten, PCB och PAH:er, oxy-
PAH:er samt perfluorerade ämnen (PFAS). Bolaget ska samråda med tillsyns-
myndigheten innan utredningen påbörjas. Resultatet av utredningen med förslag på 
slutliga villkor ska redovisas till miljöprövningsdelegationen senast tre år efter det att 
lagring av förorenade massor påbörjats.
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Provisoriska föreskrifter
P1 För utsläpp från lakvattendammen ska under prövotiden och fram till dess 
miljöprövningsdelegationen beslutar annat följande gälla som riktvärden och 
årsmedelvärden:

pH 6,5-11,0
Arsenik 30 µg/l
Bly 50 µg/l
Kadmium 0,5 µg/l
Krom, totalt 30 µg/l
Koppar 200 µg/l
Kvicksilver 0,5 µg/l
Nickel 100 µg/l
Zink 200 µg/l
Alifater >C5-C36 10 mg/l
Aromater >C8-C35 1 mg/l
PAH16 0,5 mg/l
PCB7 0,1 µg/l

Igångsättningstid
Den med tillståndet avsedda utökade verksamheten med anläggande av ny deponi inom 
etapp 1 B, anläggande av ny deponi för sulfidjordar inom etapp 2 A samt återvinning av 
förorenade massor enligt punkterna A-C i tillståndet, ska ha satts igång senast två år 
efter att detta beslut vunnit laga kraft. I annat fall förfaller tillståndet i dessa delar.

Tillsynsmyndigheten och länsstyrelsen ska meddelas när verksamheten sätts igång.

Verkställighet
Miljöprövningsdelegationen bifaller bolagets yrkande om verkställighetsförordnande. 
Tillståndet får tas i anspråk även om beslutet inte har vunnit laga kraft men först när en 
säkerhet har godkänts av miljöprövningsdelegationen.

Återkallelse av tidigare beslut
Miljöprövningsdelegationen återkallar med stöd av 24 kap. 3 § 1 st. 6 p. MB följande 
tidigare beslut:

 Tillståndsbeslut från miljöprövningsdelegationen den 13 december 2004 (dnr 551-
3204-04), delvis ändrat genom miljödomstolens dom den 10 november 2006 (mål nr 
M 160-05);

 Ändringsbeslut från miljöprövningsdelegationen den 11 mars 2008, dnr 551-392-08;

 Ändringsbeslut från miljöprövningsdelegationen den 8 april 2008, dnr 551-4945-08.

Återkallelsen gäller från och med att beslutet har vunnit laga kraft och tillståndet har 
tagits i anspråk.
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Kungörelsedelgivning
Kungörelse om detta beslut införs inom tio dagar från datum för beslutet i Post- och 
inrikes tidningar samt i ortstidningarna Norrbottens-Kuriren och Norrländska 
socialdemokraten (NSD).

Redogörelse för ärendet

Bakgrund 
Ansökan föranleds huvudsakligen av att bolaget vill anlägga en ny deponi för 
sulfidhaltiga jordmassor inom avfallsanläggningens område. Bolaget vill även anlägga 
en ny deponi för icke-farligt avfall (IFA) ovanpå den tidigare avslutade IFA-deponin i 
etapp 1 B. I ansökan ingår även andra verksamheter med hantering av farligt avfall och 
icke-farligt avfall.

Tidigare tillståndsbeslut 
Bolaget har sedan tidigare tillstånd för den verksamhet som hittills bedrivits på 
anläggningen. Den del av tillståndet som medger deponering av avfall i befintlig deponi 
i etapp 1 A och 1 B har upphört att gälla.

Samråd
Bolaget har haft samråd med länsstyrelsen och med de enskilda som har antagits bli 
särskilt berörda av verksamheten. Verksamheten ska alltid antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. Bolaget har därför även haft samråd med allmänheten samt 
organisationer och övriga berörda statliga myndigheter.

Ärendets handläggning
Ansökan med miljökonsekvensbeskrivning kom in till miljöprövningsdelegationen den 
11 februari 2016. Efter kompletteringar kungjordes ansökan i ortstidningarna 
Norrbottens-Kuriren och NSD den 8 september 2016 och har remitterats till miljö- och 
byggnadsnämnden i Luleå kommun. Länsstyrelsen har beretts tillfälle att yttra sig. Ett 
yttrande har kommit in från miljö- och byggnadsnämnden. Bolaget har fått tillfälle att 
bemöta yttrandet.

Ansökan med yrkanden, åtaganden och förslag till villkor

Yrkanden 
Bolaget ansöker, så som man slutligen utformat sitt yrkande, om tillstånd till 
nedanstående verksamheter.

Deponering
1. Deponering av högst 50 000 ton icke-farligt avfall per år i ny deponi för icke 

farligt avfall samt i monodeponi för sulfidjordar;

Hantering
2. Sortering av högst 35 000 ton avfall per år;
3. Bearbetning av högst 75 000 ton avfall per år för återvinning;
4. Behandling av högst 2 500 ton förorenade massor per år;
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Mellanlagring och uppläggning
5. Mellanlagring av högst 75 000 ton avfall, varav maximalt 15 000 ton förorenade 
massor, vid något tillfälle inför behandling, användning som konstruktionsmaterial eller 
bortskaffande;
6. Mellanlagring av högst 1 500 ton farligt avfall av typen el-avfall, tryckimpregnerat 
trä, samt kyl- och frysmöbler och därtill 500 ton övrigt farligt avfall vid något tillfälle;
Biologisk behandling, avvattning och annan behandling
7. Biologisk behandling av högst 3 000 ton/år park- och trädgårdsavfall;
8. Avvattning och behandling av högst 7 500 ton flytande avfall per år varav maximalt  
2 500 ton utgörs av farligt avfall.

Bolaget yrkar vidare:
- att få utföra de byggnads- och anläggningsåtgärder som den planerade verksamheten 

förutsätter;
- att villkor och andra föreskrifter meddelas i enlighet med de förslag som redovisas i 

kapitel 4;
- att miljöprövningsdelegationen godkänner den till ansökan bifogade 

miljökonsekvensbeskrivningen.

Bolaget yrkar även:
- att länsstyrelsen medger undantag enligt 24 § förordningen (2001:512) om 

deponering av avfall (deponiförordningen) från förordningens krav på 
översvämningsskydd och bottentätning i monodeponi för sulfidmassor (21-23 §§ 
deponiförordningen);

- att länsstyrelsen medger undantag från dräneringsskiktets mäktighet om minst 0,5 m 
vid deponi för icke-farligt avfall (22 § deponiförordningen);

- att total mängd icke farligt avfall som får deponeras i ny deponicell inom etapp 1B 
får uppgå till 120 000 ton;

- att total mängd sulfid-/sulfatjordar som får deponeras i monodeponin får uppgå till 
380 000 ton fördelat på 270 000 ton sulfidjordar till våta deponiceller och 110 000 
ton sulfatjord till behandling/kalkning och torrdeponering;

- att deponering i den nya monodeponin för sulfid- och sulfatjordar får ske till höjden 
+ 27 meter;

Förslag till villkor
Bolaget föreslår att följande villkor skall gälla för verksamheten:
1. Om inte annat framgår av övriga villkor skall verksamheten i huvudsak bedrivas
i enlighet med vad bolaget angivit i ansökan eller i övrigt åtagit sig i ärendet.
2. Refererande till avfallsförordningen 2011:927 tillåts avfall från följande
branscher och processer eller liknande mottas, behandlas och deponeras inom
anläggningen:

01 Avfall från prospektering, ovan- och underjordsbrytning samt fysikalisk och 
kemisk behandling av mineral.
02 Avfall från jordbruk, trädgårdsnäring, vattenbruk, skogsbruk, jakt och fiske 
samt från bearbetning och beredning av livsmedel
03 Avfall från träförädling och tillverkning av plattor och möbler, pappersmassa, 
papper och papp.
04 Avfall från läder-, päls- och textilindustri.
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05 Avfall från oljeraffinering, naturgasrening och kolpyrolys.
06 Avfall från oorganisk-kemiska processer.
07 Avfall från organisk-kemiska processer.
08 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av 
ytbeläggningar (färg, lack och porslinsemalj), lim, fogmassa och tryckfärg.
09 Avfall från fotografisk industri.
10 Avfall från termiska processer.
11 Avfall från kemiskytbehandling och ytbehandling av metaller och andra 
material; hydrometallurgiska processer exklusive järnmetaller.
12 Avfall från formning samt fysikalisk och mekanisk ytbehandling av metaller 
och plaster.
13 Oljeavfall och avfall från flytande bränslen (utom ätliga oljor och oljor i 
kapitel 05,12 och 19).
14 Avfall bestående av organiska lösningsmedel, köldmedier och drivmedel 
(utom 07 och 08).
15 Förpackningsavfall; absorbermedel, torkdukar, filtermaterial och 
skyddskläder som inte anges på annan plats.
16 Avfall som inte anges på annan plats i förteckningen.
17 Bygg- och rivningsavfall (även uppgrävda massor från förorenade områden).
18 Avfall från sjukvård och veterinärverksamhet eller därmed förknippad 
forskning (utom köks- och restaurangavfall utan direkt anknytning till 
patientbehandling).
19 Avfall från avfallshanteringsanläggningar, externa avloppsreningsverk och 
framställning av dricksvatten eller vatten för industriändamål.
20 Hushållsavfall och liknande handels-, industri- och institutionsavfall (även 
separat insamlade fraktioner).

3. Bolaget ska journalföra allt avfall som tas emot vid anläggningen avseende
mängd och avfallsslag samt dokumentera hur avfallet har behandlats och
slutligen omhändertagits.
4. Bolaget skall i alla delar av verksamheten vidta de åtgärder som skäligen kan fodras 
för att förebygga, hindra eller motverka de olägenheter som kan uppstå genom spridning 
av luktande ämnen, damning, material som transporteras med vinden, fåglar, råttor och 
insekter samt bränder. Om störningar från verksamheten trots detta uppstår skall bolaget 
omedelbart utreda orsaken till störningen och i samråd med tillsynsmyndigheten vida 
effektiva motåtgärder.
Deponins utförande och deponering av icke-farligt avfall
5. Deponering av avfall får ske till högst + 27 meter enligt RH-00 inklusive
sluttäckning.
6. Ovanpå den befintliga deponin ska läggas ett tätskikt av syntetiskt geomembran
samt en dränmatta (geokomposit).
7. Deponin ska konstrueras så att lakvatten kan uppsamlas och provtas separat och 
därefter avledas till lakvattenbehandlingen.
8. Kompaktering av avfall som inte är självkompakterande ska ske dagligen, 
mellantäckning av avfall får även ske med lämpliga avfalls- och restprodukter.
9. Deponeringsplan ska inges till tillsynsmyndigheten senast en månad innan den nya 
deponeringsytan tas i anspråk.
10. De restprodukter som efter bearbetning och lagring används för 
konstruktionsändamål ska;
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- under tätskikt uppfylla gällande kriterier för deponering inom den aktuella
deponin, Naturvårdsverkets föreskrift, NFS 2004:10.
- ovan tätskikt utgöras av material som uppfyller gällande kriterier för inert 
avfall eller Naturvårdsverkets handbok för avfall i anläggningsändamål.

Deponins utförande och deponering av sulfidjord
11. Endast sulfidhaltiga jordmassor får deponeras i denna deponi
12. Sulfidjordar registreras med mängd och försurningspotential
13. Invallade celler anläggs med en permeabilitet på maximalt 10-7 m/s i
cellväggarna.
14. Cellerna utformas för att bibehålla full vattenmättnad i deponerade massor.
15. Om inte sulfidjordarna är vattentäckta mellantäcks dessa inom en vecka med
moränjord med en permeabilitet på maximalt 10-7 m/s.
16. Deponeringsplan ska inges till tillsynsmyndigheten senast två månader innan den
nya deponeringsytan tas i anspråk.
17. Då deponering av sulfidmassor upphör utförs en kvalificerad sluttäckning
bestående av minst 0,7 m moränjord, med en permeabilitet på maximalt 10-7

m/s, som skyddsskikt. Slutligen påförs ett minst 0,3 m tjockt vegetationsskikt
med högt organiskt innehåll.
Sortering och bearbetning av avfall
18. Ytor för sortering och bearbetning av avfall ska hårdgöras och förorenat vatten från 
ytorna ska samlas upp och ledas till lakvattenbehandlingsanläggningen. Sortering och 
bearbetning får ske på deponin för icke-farligt avfall.
Biologisk behandling, avvattning och annan behandling
19. Biologisk behandling av park- och trädgårdsavfall ska ske på hårdgjord yta så att 
förorenat ytvatten och eventuellt lakvatten kan samlas upp och återföras eller ledas till 
lakvattenbehandlingen.
20. Avvattning och behandling av slam samt förorenat vatten skall ske inomhus i 
invallade utrymmen där allt vatten kan samlas upp, behandlas och provtas före det 
avleds till anläggningens lakvattenreningssystem.
21. Vid behandling av förorenade massor skall anmälan ske till tillsynsmyndigheten 
senast sex veckor innan den påbörjas. Bolaget skall i anmälan föreslå lämpliga 
försiktighetsmått för att begränsa störningarna till omgivningen från behandlings-
verksamheten.
22. Lakvatten från kampanjvis behandling av förorenade massor ska samlas upp, 
behandlas och provtas före det avleds till anläggningens lakvattenreningssystem.
Mellanlagring
23. All hantering och mellanlagring av icke-farligt avfall ska ske på hårdgjorda ytor så 
att förorenat ytvatten och eventuellt lakvatten kan uppsamlas och omhändertas för 
behandling. Mellanlagring av utsorterat brännbart avfall från hushållen ska ske i täckt 
lager i separat byggnad.
24. Mellanlagring av farligt avfall samt förorenade massor ska ske på hårdgjorda ytor så 
att lakvatten kan samlas upp och omhändertas för behandling. Förorenade massor, som 
utgör farligt avfall, som mellanlagras för behandling eller bortforsling ska täckas med 
tät duk eller liknande för att minska lakvattenmängden.
Lakvatten
25. Bolaget ska tillse att lakvatten från IFA deponin, sorteringen, bearbetningen och 
mellanlagringen av avfall omhändertas för behandling i anläggningens 
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lakvattenreningssystem. Utsläppsvillkor till kommunens VA-nät regleras i avtal med 
huvudmannen för VA-verksamheten.
Städning
26. Städning ska ske i omedelbar närhet till avfallsanläggningen en gång per år. Om det 
är av behov påkallat så ska en noggrann städning ske av avfall från verksamheten som 
ligger utanför fastigheten och efter transportvägar till anläggningen.
Buller
27. Den ekvivalenta ljudnivån från verksamheten får som riktvärde utomhus vid 
bostadshus inte överstiga

50 dB(A) vardagar utom lördagar id. 07.00-18.00
45 dB(A) lördagar, söndagar och helgdagar kl. 07.00-18.00
45 dB(A)kvällstid kl. 18.00-22.00
40 dB(A) nattetid kl. 22.00-07.00
Momentana ljud nattetid får som riktvärde vid bostadshus inte överstiga 55 
dB(A). Med riktvärde avses ett värde som, om det överskrids mer än tillfälligt, 
ska föranleda att verksamhetsutövaren vidtar åtgärder för att förhindra att 
överskridandet upprepas.

Säkerhet
För att säkerställa att skyldigheterna enligt detta tillstånd fullföljs, vad gäller 
erforderliga efterbehandlingsåtgärder, skall verksamhetsutövaren hos Länsstyrelsen i 
Norrbottens län ställa säkerhet för kostnader om 4,5 miljoner kr. I fråga om slag av 
säkerhet gäller 2 kap. 25 § utsökningsbalken. Tillståndet får inte tas i anspråk innan 
säkerhet har ställts.

Bolagets beskrivning av verksamheten
Avfallsanläggningen i Södra Sunderbyn ligger på fastigheten Sunderbyn 58:8 ca 15 km 
nordväst om Luleå centrum och ca 1,5 km nordost om Sunderbyns centrum. Närmaste 
bebyggelse finns söder och väster om avfallsanläggningen. I söder finns tre bostadshus i 
Marieberg, ca 100-250 m från fastighetens sydgräns. I väster ligger bostadsbebyggelsen 
ca 300 m från fastighetsgränsen. Länssjukhuset i Södra Sunderbyn är beläget ca 2 km 
väster om anläggningen. Strax nordost om avfallsanläggningen ligger Sunderby 
Jaktvårdsförenings skjutbana, Skanskas morän- och bergtäkt, Norrlandsjord & Miljö 
AB:s kompost- och jordbehandlingsanläggning och Ragnsells Däckåtervinning. 
Tillfartsvägen till avfallsanläggningen ansluter till väg 97 mellan Luleå och Boden och 
till Mariebergsvägen mot kyrkbyn i Gammelstad. Infarten är förlagd söder om 
anläggningen. Trafiken i området utgörs i huvudsak av persontrafik till återvinnings-
centralen samt av tung trafik till bergtäkten, Norrlandsjords avfallsanläggning och 
bolagets avfallsanläggning.

Verksamhetens lokalisering utreddes utförligt i samband med den senaste 
tillståndsprövningen 2004. Av utredningen gjordes bedömningen att nuvarande 
lokalisering är den mest lämpliga. Förutsättningarna för anläggningen och planerade 
verksamheter har inte förändrats på något avgörande sätt sedan 2004. Tidigare 
genomförd lokaliseringsutredning bedöms vara aktuell även för planerade verksamheter 
varför någon ny lokaliseringsutredning inte gjorts inför denna tillståndsansökan. 
Befintlig anläggning i Sunderbyn bedöms som lämplig bland annat på grund av nära 
förbindelse till väg 97 samt E4. Det förekommer inte några skyddade områden eller i 
övrigt intressanta natur- eller kulturområden i områdets närhet. Befintlig infrastruktur 
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för avfallsverksamhet kan nyttjas och ingen ny mark behöver tas i anspråk. Dessutom är 
hela verksamhetsområdet sedan tidigare avsatt för avfallsverksamhet.

Av markanvändningsplanen framgår översiktligt hur verksamheten är planerade. 
Bolaget vill ha möjlighet att över tid anpassa verksamheten inom anläggningen genom
att kunna omdisponera verksamheten inom verksamhetsområdet. Detta under 
förutsättning att aktuella ytor uppfyller motsvarande krav med avseende på 
lakvattenuppsamling etc.

Användande av markytor
Av markanvändningsplanen (se bilaga 1) framgår översiktligt hur verksamheten är 
planerad. Bolaget vill ha möjlighet att över tid anpassa verksamheten inom 
anläggningen genom att kunna omdisponera verksamheten inom verksamhetsområdet. 
Detta under förutsättning att aktuella ytor uppfyller motsvarande krav med avseende på 
lakvattenuppsamling etc.

Miljökonsekvensbeskrivning
Nollalternativ
Nollalternativet innebär att verksamheten fortsätter bedrivas enligt gällande tillstånd där 
Sunderby avfallsanläggning fortsätter att fungera i huvudsak som mellanlagrings- och 
omlastningsplats för många avfallsfraktioner som sedan måste transporteras till andra 
anläggningar för vidare omhändertagande. Möjligheten att vid Sunderby 
avfallsanläggning i högre grad omhänderta och hantera avfall som uppkommer i 
Luleåregionen ger upphov till en minskad miljöpåverkan och orsakar färre 
miljöpåverkande och kostsamma transporter. Det finns ett stort behov av 
mottagningsanläggningar för sulfidmassor i Norrbottens kustregion, eftersom den 
närmaste mottagningsanläggningen idag utgörs av Dåva deponi i Umeå. Nollalternativet 
innebär transporter av sulfidjord över långa sträckor vilket medför onödiga 
avgasemissioner, onödiga kostnader i entreprenadprojekt och en onödigt omfattande 
hantering av sulfidjorden som därmed hinner exponeras för syre så att den försurande 
oxidationsprocessen inleds.

Ett alternativ till transporter av sulfidjord till extern anläggning vid nollalternativet är att 
sulfidhaltiga massor som uppkommer i regionen omhändertas/deponeras på någon 
annan plats än den tänkta vid Sunderby avfallsanläggning. Tänkbara alternativa 
lokaliseringar för deponering av sulfidjord skulle kunna vara våtmarker eller myrmark i 
Norrbottens kustregion, vilka ofta har höga naturvärden. I området för planerad 
sulfidjordsdeponi vid Sunderby avfallsanläggning förekommer inte några höga 
naturvärden. Området utgör en del i avfallsanläggningens befintliga verksamhetsområde 
och bedöms därmed inte vara särskilt skyddsvärt utan bedöms snarare vara en lämplig 
plats jämfört med nollalternativet.

Konsekvenserna för miljön med nollalternativet blir fler och längre transporter, 
eftersom avfall för behandling/bearbetning/sortering, deponirest samt sulfidhaltiga 
massor måste transporteras till extern anläggning utanför kommunen. Alternativt 
medför nollalternativet att annat område inom kommunen tas i bruk för 
omhändertagande och deponering av avfall vilket lämnar outnyttjad kapacitet på 
Sunderby avfallsanläggning.
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Nollalternativet främjar inte resurshushållning samtidigt som påverkan på närområdet 
kvarstår då Sunderby avfallsanläggning fortfarande fungerar som sorterings- och 
omlastningsstation för avfall. Sammanfattningsvis innebär nollalternativet att ett område 
som är planlagt för avfallshantering/anläggning, har låga naturvärden, naturligt goda 
förutsättningar för deponering av sulfidjord samt en befintlig och utbyggd infrastruktur 
för hantering av avfall inte kan nyttjas till full kapacitet. Nollalternativet innebär också 
att nya områden måste tas i anspråk för avfallshantering samt att långväga transporter av 
avfall måste fortsätta utföras.

Lokaliseringsutredning
I samband med tidigare prövningar av verksamheterna inom Sunderbyns 
avfallsanläggning gjordes en utredning avseende bästa möjliga lokalisering. Då 
förhållandena och förutsättningarna i Luleå kommun till stor del är desamma idag som 
vid utredningens genomförande görs bedömningen att utredningens slutsatser är 
relevanta och kan tillämpas för att jämföra alternativa lokaliseringar av kommunens 
planerade verksamheter vid anläggningen. Utredningen gör gällande att en lokalisering 
av verksamheterna till Sunderby avfallsanläggning är det sammantaget lämpligaste 
alternativet. Befintlig lokalisering av Sunderby avfallsanläggning bedöms som lämplig 
bland annat på grund av nära förbindelse till väg 97 samt väg E4. Anläggningen har en 
redan utbyggd infrastruktur i form av vägar, byggnader (kontor, lagringshallar m.m.), 
områdesinhägnad, vågstation, system för insamling och behandling av förorenat 
dagvatten och lakvatten, provtagningspunkter för kontroll av omgivningspåverkan i 
ytvatten och grundvatten etc. Befintliga tekniska installationer och befintlig 
infrastruktur är en viktig resurs som bör nyttjas.

Det föreligger inga motstående intressen beträffande markanvändningen i området. Hela 
den planerade verksamheten inryms inom det befintliga verksamhetsområdet för 
Sunderby avfallsanläggning, som sedan tidigare är avsatt för avfallsverksamhet. Det har 
inte heller påträffats några skyddsvärda arter eller i övrigt intressanta natur- eller 
kulturområden inom påverkansområdet. Att använda redan avsatt mark som inte innehar 
några särskilda skyddsvärden är något som ligger i linje med miljöbalkens målsättning 
om god hushållning med mark- och vattenresurser.

Genomförda hydrogeologiska utredningar visar att markförhållandena i området är väl 
lämpade för denna typ av verksamhet bl.a. med avseende på transporttid för grundvatten 
till närmaste recipient (Storbäcken). Lokalisering av sulfidjordsdeponin ingick inte i 
utredningen från 2004. Eftersom det i området redan idag förekommer täta leror med 
sulfidjordsinnehåll har den föreslagna platsen för sulfidjordsdeponin bedömts som 
lämplig för ändamålet, detta då deponering av tillkommande material kan utföras 
ovanpå befintliga täta sulfidhaltiga leror. Området är till viss del vattensjukt, vilket är 
till fördel i och med att sulfidhaltiga massor därmed kommer att kunna deponeras 
vattenmättat. Förutsättningarna i området innebär att deponering av sulfidjord kan 
utföras enligt bästa möjliga teknik samtidigt som deponeringsplatsen ligger i anslutning 
till befintlig avfallsanläggning inom redan avsatt mark för ändamålet. Detta innebär att 
lokalisering av sulfidjordsdeponi på den tänkta platsen medför ett minimalt intrång i 
miljön samtidigt som maximal samordning med befintlig verksamhet och infrastruktur 
kan uppnås.

87



Miljöprövningsdelegationen

BESLUT

Datum
2017-03-28

Diarienummer
551-1814-2016   
2580-9205

15 
(38)

Utsläpp till vatten
Ytvatten och opåverkat dagvatten
Tillrinning av ytvatten från omgivningen begränsas genom avskärande diken vilka 
samlar upp ovidkommande ytvatten och avleder det från området. Nederbörd och 
snösmältning inom verksam hetsområdet ger upphov till en viss mängd dagvatten som 
behöver hanteras. Avledning av opåverkat dagvatten från avslutade delar av 
deponiområdet och ytor där inget avfall hanteras utförs så att det inte belastar 
anläggningens behandlingsanläggning för lakvatten. Vatten avleds från avslutade delar 
av deponiområdet genom ytvattenavrinning längs sluttäckningens sidor och vidare via 
avskärande diken. Dagvatten följer markytans lutning och avleds från området via 
avskärande diken. En viss del av vattnet infiltrerar marken för att så småningom nå 
grundvattnet medan en viss del följer den naturliga ytvattenavrinningen. Då dessa 
vattenflöden är att betrakta som opåverkade bedöms de inte medföra någon särskild 
negativ påverkan på recipient nedströms anläggningen. 

Lakvatten och påverkat dagvatten
Vid mellanlagring, bearbetning och upparbetning av avfall kan regn- eller smältvatten 
som rinner genom det aktuella avfallet innebära en viss urlakning av föroreningar vilka 
förs vidare med vattnet. Utlakningen ökar generellt med avfallets minskande storlek. 
Utlakning sker därmed i högre utsträckning från avfall som mellanlagras i mindre 
fraktioner t.ex. uppgrävda massor, askor, krossat avfall eller avfall där de mindre 
fraktionerna har utsorterats. Förutom avfallsfraktionens storlek och kornstorleks-
fördelning påverkas utlakningen av en rad andra faktorer som t.ex. kontakttid, pH etc.

Lakvatten från de tidigare deponietapperna samlas in via ett slutet uppsamlingssystem 
vilket leder lakvattnet mot en utjämningsdamm lakvattnet leds sedan vidare till en 
luftnings- och sedimenteringsdamm. Uppsamlingen sker genom dräneringsledningar 
kringfyllda med grus eller grovt avfall vilka anlagts successivt efter att nya deponiytor 
tagits i anspråk, dräneringsledningarna leds in i ett slutet ledningsnät innan lakvattnet 
lämnar deponin. Uppsamling av lakvatten från den planerade IFA-deponin kommer att 
utföras genom motsvarande uppsamlingssystem som ansluts till det befintliga 
lakvattenuppsamlingssystemet. Provtagningsmöjligheter kommer att finnas i 
anslutningspunkterna vilket medför möjlighet att analysera lakvatten från IFA-deponin 
separat.

Inget vatten från sulfidjordsdeponin kommer att anslutas till reningsanläggningen för 
lakvatten. Den totala insamlade lakvattenmängden från verksamhetsområdet uppgår 
normalt till 30-50 % av årsnederbörden och uppgår i medeltal för den senaste 
tioårsperioden till 77 000 m3/år. Avrinningen är ojämnt fördelad över året och i Luleå är 
det snösmältningen som är dimensionerande för storleken av utjämningsmagasinet för 
lakvattnet. Tillkommande deponi har en yta av 3 ha och beräknas ge en lakvattenmängd 
av 9 000 m3 per år under drifttiden. Beräkningarna baseras på antagandet att ca 50 % av 
årsmedelnederbörden bildar lakvatten.

Sluttäckningen av den gamla deponin inom etapp 1A innebär att ytan som idag 
genererar lakvatten kommer att minskas med ca 9 ha. Sammantaget innebär det en 
framtida potentiell minskning av lakvattenflödet med mellan 15 000 - 25 000 m3 per år 
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även om en ny deponiyta om 3 ha anläggs ovan på befintlig deponi. En ytterligare 
reduktion av lakvattenmängden på mellan 10 000 - 20 000 m3 bedöms som möjlig om 
ovidkommande vatten i form av inläckage kan avledas på ett sådant sätt att det inte 
belastar anläggningens lakvattensystem.

Som tidigare angivits har anläggningen ett system för behandling av lakvatten bestående 
av en utjämningsdamm och en luftningsdamm med efterföljande sedimentering genom 
vilka lakvatten från planerad IFA-deponi samt lakvatten från hårdgjorda ytor där avfall 
hanteras passerar innan det pumpas vidare till det kommunala reningsverket vid 
Uddebo. Därmed avbördas inget behandlat lakvatten till ytvattenrecipienten Storbäcken. 
Det inkommande och utgående lakvattnet provtas regelbundet (fyra ggr/år) för kontroll 
av vattnets sammansättning och kvalitet. Lakvattnets konduktivitet mäts månadsvis. 
Provtagning har utförts sedan 2003 som en del av verksamhetens egenkontroll. Under 
2015 genomfördes provtagning och utökad analys av lakvattnets föroreningsinnehåll. 
De miljöfarliga organiska ämnen som vid den utökade analysen kunde detekteras i 
inkommande lakvatten inkluderade:
• fenoler (0,2-3 pg/l, kan ha sitt ursprung i kreosotbaserade impregneringsmedel samt 
plaster och är lätt vattenlösliga)
• korta och långa alifater och korta aromater (10-60 pg/l, kan ha sitt ursprung i 
oljeprodukter, har olika löslighet och är generellt giftiga)
• vissa polycykliska kolväten (2-19 pg/l, kan ha sitt ursprung från däck, bitumen och 
olja)
• xylener (2-9 pg/l, oftast en tillsatts i bensin).

Utöver dessa förekom perfluorerade ämnen (PFOS/PFAS) i halter (0,113 pg/l) som 
överskred SGIs senaste föreslagna riktvärden för grundvatten ca 2,5 gånger. 
Perfluorerade ämnen kan komma från släckskum, impregneringsmedel, hydrauloljor 
och ytbehandling av metall (t.ex. teflon). Övriga ämnen som analyserades i 
inkommande lakvattnet förekom i låga halter eller halter under detektionsgränsen. 
Kontrollerna av utgående behandlat lakvatten visar att innehållet i utgående lakvatten 
uppfyller Luleå kommuns mottagningskriterier för avloppsvatten med undantag av 
ammonium som generellt överskrider riktvärdet. Vad gäller de organiska ämnen som 
detekterats i lakvattnet förekommer dessa i mycket låga halter som oftast underskrider 
eller marginellt överskrider analysmetodens detektionsgräns. Dessa ämnen härrör i 
huvudsak från den historiska verksamheten vid anläggningen när olika typer av avfall 
deponerades förhållandevis okontrollerat. Som tidigare angivits kommer sluttäckningen 
av den gamla deponin inom etapp 1A innebära en framtida potentiell minskning av 
lakvattenflödet från deponin med mellan 15 000- 25 000 m3 per år. I takt med att den 
tidigare deponin sluttäcks och lakvattenproduktionen från den gamla deponin minskar 
kommer även mängden organiska ämnen som förekommer i lakvattnet att reduceras 
ytterligare.

Planerade verksamheter kommer inte att inkludera deponering av avfall innehållande 
giftiga organiska ämnen. Även för övriga planerade verksamheter kommer hantering av 
avfall innehållande giftiga organiska ämnen att vara begränsad jämfört med den 
historiska hanteringen. Förekomsten av dessa ämnen i lakvattnet från anläggningen 
bedöms därför i framtiden komma att minska. Då dessa ämnen redan idag förekommer i 
låga halter och att förekomsten/mängden i lakvattnet i framtiden bedöms minska samt 
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med den utspädningseffekt som blir av att lakvattenflödet från Sunderbyns 
avfallsanläggning endast utgör 0,7 % av det totala flödet till den kommunala 
avloppsanläggningen görs bedömningen att en fortsatt avledning av lakvatten till den 
kommunala avloppsanläggningen inte kommer medföra några märkbara negativa 
konsekvenser för avloppsanläggningens drift eller funktion. Halter i utgående vatten 
från anläggningens reningssystem är relativt konstanta. De toppar som gäller för halter 
av vissa ämnen i inkommande vatten och som mätts upp vid specifika händelser såsom 
bränder etc. förekommer inte i utgående vatten vilket visar att nuvarande behandling 
genom luftning och sedimentering är ett robust system med en god avskiljande funktion 
för det aktuella lakvattnet.

Halterna i utgående vatten har varit stabila under den senaste tioårsperioden trots att det 
genom åren förekommit händelser (t.ex. bränder) som har gjort att inkommande halter 
av vissa ämnen under kortare perioder varit förhöjda. Som tidigare angivits kommer 
lakvattenmängderna från deponering att minska i takt med att avslutad deponi inom 
etapp la sluttäcks. Reningsanläggningens dimensionering bedöms därmed vara fullt 
tillräcklig för de förväntade volymerna lakvatten som kommer att samlas upp och 
behandlas. Den nuvarande reningsprocessen bedöms vara robust och utformad på ett 
ändamålsenligt sätt för behandling av sådant lakvatten som förväntas uppkomma av 
planerade verksamheter.

Deponering av IFA kommer att utföras i en ny iordningställd deponi med dränerad 
bottentätning och i enlighet med övriga gällande bestämmelser för deponering såsom 
krav på mottagningskontroll och karakterisering av det avfall som deponeras. Det avfall 
som kommer att deponeras vid IFA-deponin kommer således att vara känt till 
sammansättning och ursprung. Kunskapen om de avfall som tas emot och deponeras ger 
en möjlighet att både förutsäga lakvattnets karaktär och att styra verksamheten på ett 
sådant sätt att planerade verksamheter inte medverkar till någon försämrad 
lakvattensammansättning. Utgående lakvatten bör således även fortsättningsvis vara av 
sådan kvalitet att Luleå kommuns mottagningskriterier, med undantag för ammonium, 
uppfylls.

Förhöjda halter av ammonium i avloppsanläggningen utgör främst en risk för negativ 
påverkan på ledningsnätet t.ex. ökad korrosion på betongledningar. Förhöjda 
ammoniumhalter kan även ge förhöjda halter av ämnen som kan adsorberas på 
ammonium t.ex. ammonium thiosulfat, cyanid, spårmetaller (Cr, Co, Zn, Ni etc.). Då 
ammoniumhalterna endast marginellt överskrider mottagningskriterierna samt med den 
utspädning som blir i den kommunala avloppsanläggningen görs bedömningen att den 
något förhöjda ammoniumhalten i utgående lakvatten inte medför någon påvisbar 
negativ konsekvens för den kommunala avloppsanläggningen t.ex. i form av 
påverkan/störning på reningsprocessen eller ackumulering av giftiga ämnen i 
avloppsslam etc. Trots detta bör lämpliga åtgärder för att sänka ammoniumhalten i 
utgående lakvatten utredas. Åtgärder som kan vara effektiva och som bör ingå i sådan 
utredning inkluderar utökad/effektiviserad luftning och/eller pH-justering. 
Sammanfattningsvis görs bedömningen att uppsamlat och behandlat lakvattnet även 
fortsättningsvis kan avledas till den kommunala avloppsanläggningen för vidare 
omhändertagande under förutsättning att möjligheten att minska ammoniumhalten i 
utgående vatten utreds.
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Processvatten
Processvatten bildas i begränsade mängder vid anläggningen och härrör uteslutande från 
förorenat tvättvatten som uppkommer vid behandling av förorenade massor genom 
tvättning eller termisk avdrivning samt från avvattning av farligt och icke farligt avfall. 
Behandling av förorenade massor kommer inte att utföras regelbundet utan utförs som 
kampanjer under en begränsad tidsperiod. Följaktligen kommer även processvatten från 
behandlingsverksamheten att uppkomma i begränsad mängd under en avgränsad kortare 
tidsperiod. Jordtvättanläggningar och termiska anläggningar är försedda med effektiva 
inbyggda vattenreningsanläggningar, i princip kemiska vattenreningsverk. Tvättvattnet 
recirkuleras och återanvänds i den pågående reningsprocessen.

Det behandlade tvättvattnet är mindre förorenat än mycket av lakvattnet från övriga 
behandlingsytor och kan därför efter avslutad behandling normalt ledas till det lokala 
uppsamlingssystemet för lakvatten utan att detta riskerar att medföra någon påverkan 
t.ex. i form av förhöjda halter i utgående lakvatten. Behandlat tvättvatten från tillfälliga 
kampanjer kommer dessutom att motsvara en mycket liten del av det totala flödet som 
tillförs behandlingsanläggningen för lakvatten vilket ytterligare minimerar risken för 
påverkan på halter i utgående vatten. Koncentrat och slam med avskilda föroreningar 
som uppkommer i behandlingsprocessen omhändertas som farligt avfall vid den egna 
planerade avvattningsanläggningen eller vid extern anläggning.

Avvattning och behandling av flytande farligt avfall kommer att ske gravimetriskt där 
en klarvattenfas alltid erhålls. Denna klarvattenfas kommer att lagras i en lagringstank 
innan det renas genom ett ultrafilter samt en oljeavskiljare klass 1. Det finns även 
möjlighet att vid behov koppla in ett selektivt jonbytarsteg. Vattenreningsanläggningen 
dimensioneras ör ett flöde om ca 25-35 m3/dygn. Genom att vattnet från vattenrenings-
anläggningen provtas innan det pumpas till lakvattenbehandlingen säkerställs att det inte 
medför en belastning av föroreningar som riskerar att påverka halterna i behandlat 
utgående lakvatten.

Lakvatten som ej uppsamlats under driftstiden t.ex. vid ett läckage genom deponins 
bottentätning, skall enligt deponeringsförordningen passera en geologisk barriär. Utifrån 
tidigare beräkningar bedöms den nuvarande geologiska barriären uppfylla kraven för 
deponering av icke-farligt avfall och inert avfall. Deponering av sulfidjord kan innebära 
en potentiell föroreningsrisk. Sulfidjordar utgör inte ett problem så länge de ligger under 
vatten där ingen oxidering kan ske. När sulfidjord utsätts för syre oxiderar sulfid till 
sulfat vilket innebär att pH sänks. En sänkning av pH kan frigöra metaller och svavel 
från jorden vilka kan påverka vattenkvaliteten negativt och vara skadligt för vatten-
levande organismer.

Deponering av sulfidjord genomförs genom att vattenfyllda deponiceller skapas där 
massorna tippas vilket medför att de omgående placeras under vattenytan och på så sätt 
inte utsätts för luftens syre. Överskottsvatten från deponicellen leds med självfall till en 
sedimentationsdamm för kontroll av pH innan överledning till Storbäcken. Vid behov 
kan överskottsvattnet pH-justeras innan avbördning till Storbäcken. Deponerad 
sulfidjord kommer så snart som möjligt täckas över vilket fungerar som en extra barriär 
som tillsammans med vattenmättnaden förhindrar oxidering och försurning av 
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massorna. Varje deponeringsomgång kommer dessutom att sluttäckas på ett sådant sätt 
att fortsatt oxidering/försurning av de deponerade massorna inte tillåts. I och med att 
jorden deponeras under vattenmättade förhållanden samt att cellerna på sulfidjords-
deponin sluttäcks succesivt kommer jordarna inte exponeras för syre. Sedimenten i 
området har förhållandevis låg hydraulisk konduktivitet, 10-8 - 10-9 , vilket medför 
mycket begränsade grundvattenströmningar i dessa jordar. Påverkan på grundvatten och 
ytvatten från en sluttäckt sulfidjordsdeponi bedöms därmed bli mycket liten.

Planerade skyddsåtgärder och försiktighetsmått
Deponering, IFA
• Geologisk barriär under deponiceller och hanteringsytor begränsar
föroreningsspridning i grundvattnet.
• Deponin förses med en dränerad bottentätning som möjliggör uppsamling och
behandling av lakvatten som bildas i deponin.
• Exponerade deponiytor täcks successivt.
Omgivande yt- och grundvatten avleds och dräneras via diken för att inte belasta
lakvattensystemet med ovidkommande vatten.
• Sulfidhaltiga massor deponeras under vattenyta och övertäcks succesivt.
• Överskottsvatten från sulfidjordsdeponin samlas upp i en sedimentationsdamm
där pH kontrolleras och vid behov justeras innan det avbördas till Storbäcken.

Mellanlagring och behandling av förorenade massor
• Varje behandlingskampanj för förorenade massor anmäls till tillsynsmyndigheten. I 
anmälan ingår en beskrivning av planerad behandlingsverksamhet vad gäller metod och 
utförande samt vilka försiktighetsmått som kommer att vidtas för att minimera 
omgivningspåverkan t.ex. avseende behandling och hantering av processvatten.
• Endast massor med föroreningar som kan hanteras/behandlas i befintlig 
reningsanläggning för lakvatten kommer hanteras inom verksamhetsområdet. Vid 
mellanlagring av förorenade massor där lakningsegenskaperna inte är kända kommer 
dessa att täckas eller lagras under tak i avvaktan på utredning. Processvatten från 
behandling av förorenade massor renas internt innan avledning till 
lakvattenbehandlingen för vidare omhändertagande.

Mellanlagring av farligt avfall
Mellanlagring av farligt avfall sker på täta, hårdgjorda ytor under tak eller på
annan för ändamålet avsedd plats/anordning i specialemballage.

Avvattning och behandling av flytande farligt avfall
Flytande farligt avfall förvaras inomhus i avloppslösa utrymmen med möjlighet att
samla upp eventuella spill eller läckage. All lastning av flytande farligt avfall sker under 
överinseende av behörig personal. Processvatten från avvattning och/eller behandling av 
flytande farligt avfall renas internt innan avledning till lakvattenbehandlingen för vidare 
omhändertagande.

Mellanlagring, sortering, bearbetning och kompostering
• Lakvatten och förorenat dagvatten samlas upp och behandlas i den lokala 
reningsanläggningen för lakvatten för att sedan pumpas till Uddebo avloppsreningsverk.
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• Vid händelse av spill eller läckage av olja eller flytande kemiska produkter finns 
absorbentmaterial tillgängligt för uppsamling.
• Kompostering utförs på hårdgjord yta.

Utsläpp till mark

Deponi
Vid all form av avfallsdeponering finns risk för negativa miljöeffekter främst genom 
spridning av föroreningar till mark och grundvatten i anslutning till deponin. Dessa 
effekter minimeras eller undviks med en effektiv lakvattenuppsamling genom dränerad 
bottentätning samt en tillräcklig geologisk barriär under deponiceller och 
hanteringsytor. Planerad IFA-deponi kommer anläggas ovanpå en redan befintlig 
deponi. Den nya deponin utformas med en dränerad bottentätning vilket till stor del 
förhindrar föroreningsspridning till omkringliggande mark och möjliggör en 
uppsamling och behandling av lakvatten som bildas i deponin. Det markområde som 
berörs är redan ianspråktaget och avsatt för deponerings- och avfallsverksamhet och det 
finns inga framtida planer på att nyttja området för andra ändamål. Förorenings-
spridning genom grundvatten till omkringliggande markområden nedströms 
strömningsriktningen begränsas av befintlig geologisk barriär som fördröjer 
grundvattenströmningen och fastlägger föroreningar.

Som tidigare angivits beräknas den geologiska barriären uppfylla kraven för deponering 
av icke farligt avfall. Området för deponering av sulfidhaltiga massor är idag inte 
ianspråktaget. Området utgörs till övervägande del av skogsmark som ställvis är något 
försumpad. Marken består av täta leror med sulfidjordsinnehåll som, vid tidigare 
genomförd geoteknisk utredning, visat ha förhållandevis låg hydraulisk konduktivitet. 
Områdets beskaffenhet avseende de rådande geohydrologiska förhållandena samt den 
naturliga förekomsten av sulfidjord på platsen gör att det bedöms vara lämpat för 
deponering av sulfidhaltiga massor Att deponera sulfidjord i ett område med högt 
stående grundvatten och en tillrinning av ytvatten på ett sådant sätt att sulfidjorden kan 
hållas vattenmättad är det säkraste sättet att förhindra oxidering/försurning av massorna, 
eftersom vattennivån utgör en barriär som hindrar fritt syre att nå de deponerade 
sulfidjordsmassorna.

I och med att sulfidhaltiga massor kommer att deponeras vattenmättat inom ett område 
med naturligt förekommande sulfidjord, samt sluttäckas på ett sådant sätt att fortsatt 
oxidering inte tillåts, bedöms deponeringen inte medföra någon negativ påverkan på 
marken i området. Etappindelning och sluttäckning av sulfidjordsdeponin kommer att 
detaljplaneras och fastställas i en särskild plan i samband med driftagandet av deponin.

Övrig hantering
Av de övriga planerade verksamheterna är det framförallt mellanlagring av farligt avfall 
vid ÅVC samt mellanlagring och behandling av förorenade massor som innebär en risk 
för spridning av föroreningar till omkringliggande markområden. Spridning av 
föroreningar till mark kan ske genom urlakning av föroreningar från det aktuella 
avfallet. Genom att utföra mellanlagring av farligt avfall vid ÅVC nederbördsskyddat 
och på tät yta, samt mellanlagra och behandla förorenade massor på hårdgjorda och täta 
ytor med uppsamling av det lakvatten som bildas, minimeras risken för spridning av 
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föroreningar till mark. Utsläpp till mark kan även orsakas av olyckor eller haverier t.ex. 
läckage från en mobil anläggning för behandling av förorenade massor, olycka med 
hantering av flytande farligt avfall i samband med avvattning/behandling alternativt 
slangbrott eller läckage från någon arbetsmaskin eller lastbil. De utsläppta mängderna 
vid dessa scenarier uppskattas bli små och följderna av ett eventuellt utsläpp bedöms bli 
begränsade. Rutin för agerande vid olyckor och spill samt tillgång till utrustning och 
materiel för invallning och upptagning av spill/läckage medför att konsekvenserna från 
dessa begränsas ytterligare.

Planerade skyddsåtgärder och försiktighetsmått
Deponering IFA
• Geologisk barriär under deponiceller och hanteringsytor begränsar 
föroreningsspridning till nedströmsliggande markområden.
• Dränerad bottentätning anläggs under IFA-deponi.
• Sulfidhaltiga massor deponeras ovan täta leror med ett naturligt sulfidjordsinnehåll.
• Sulfidhaltiga massor deponeras under vattenytan och övertäcks succesivt för att 
undvika oxidering.

Mellanlagring och behandling av förorenade massor
• Varje behandlingskampanj anmäls till tillsynsmyndigheten. I anmälan ingår en 
beskrivning av planerad behandlingsverksamhet vad gäller metod och utförande samt 
vilka försiktighetsmått som kommer att vidtas för att minimera omgivningspåverkan.
• Endast jordar med föroreningar som kan hanteras /behandlas i befintlig 
reningsanläggning för lakvatten kommer hanteras inom verksamhetsområdet.

Mellanlagring av farligt avfall
• Mellanlagring av farligt avfall sker på täta, hårdgjorda ytor under tak eller på annan 
för ändamålet avsedd plats i specialemballage.
• Skötselanvisningar samt instruktion över vilka åtgärder som ska vidtas i händelse av 
läckage och spill finns tillgängligt på anläggningen.
• Rutiner finns för händelse av spill eller läckage av olja eller flytande kemiska 
produkter.
• Absorbentmaterial finns tillgängligt för uppsamling.

Avvattning och behandling av flytande farligt avfall
• Flytande farligt avfall förvaras inomhus eller nederbördsskyddat i avloppslösa 
utrymmen med möjlighet att samla upp eventuella spill eller läckage.
• All lastning av flytande farligt avfall sker under överinseende av behörig personal.

Mellanlagring, sortering, bearbetning och kompostering
• Lakvatten och förorenat dagvatten samlas upp och behandlas i den lokala renings-
anläggningen för lakvatten för att sedan pumpas till Uddebo
avloppsreningsverk.
• Vid händelse av spill eller läckage av olja eller flytande kemiska produkter finns 
absorbentmaterial tillgängligt för uppsamling.
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Utsläpp till luft
Källor till luftutsläpp från planerade verksamheter utgörs huvudsakligen av insamlad 
deponigas, avgasemissioner från transporter och maskiner och utrustning inom 
anläggningens område samt behandling av förorenade massor genom termiska 
processer.

Deponigas — gamla deponidelen
Anläggningen har ett befintligt system för uppsamling och omhändertagande av 
deponigas (metangasblandning) från de etapper där organiskt nedbrytbart avfall 
hardeponerats. För närvarande samlas gas upp från tre områden inom deponin.
All uppsamlad gas facklas vid en förbränningstemperatur på ca 800°C. Metan är en 
växthusgas som har en klimatpåverkan som är ca 34 gånger högre än koldioxid och 
anses vara en viktig bidragande orsak till en förstärkt växthuseffekt. Genom förbränning 
av den metangas som samlas in kan den insamlade deponigasens klimatpåverkan 
begränsas.

Emissioner från transporter
Emissioner från transporter består främst av koldioxid, kvävedioxid och partiklar. 
Koldioxid är en växthusgas vilket innebär att den bidrar till klimatförändringar, 
kvävedioxid och partiklar är förknippade med negativa hälsoeffekter vid höga lokala 
halter. Det teoretiska maximala antalet transporter från planerade verksamheter uppnås i 
det fall samtliga verksamheter under ett år bedrivs på ett sådant sätt att den maximala 
tillståndsgivna mängden uppnås. Intransporter av brännbart hushållsavfall för 
mellanlagring har de senaste åren uppgått till 17 000-18 000 ton.

Totalt generas ca 22 000 transporter per år vid maximalt nyttjande av tillståndsgiven 
mängd, förutsatt att mängden hushållsavfall är konstant. Totalt antal fordonsrörelser på 
väg 97 blir ca 44 000 vid antagandet att varje intransport går tom i motsatt riktning. Det 
maximala antalet fordonsrörelser motsvarar ca 120 årsdygnstransporter. Ovanstående 
beräkningar bedöms emellertid vara en grov överskattning av det verkliga antalet 
transporter till och från anläggningen som årligen uppkommer av planerade 
verksamheter. Detta eftersom beräkningarna inte tar hänsyn till att en stor del av det 
avfall som tas emot vid anläggningen, t.ex. för sortering också mellanlagras, behandlas 
och/eller deponeras. Dessutom kommer inte samtliga inkommande transporter gå 
tomma i motsatt riktning. Slutligen är det också en osannolik teoretisk utgångspunkt för 
beräkningarna att de årliga tillståndsgivna mängderna uppnås för samtliga 
verksamheter. I verkligheten kommer verksamheterna vid anläggningen att bedrivas 
med varierande tyngdpunkt där vissa verksamheter bedrivs i större omfattning ett år 
medan andra verksamheter bedrivs i större omfattning ett annat år. 

Trafikverkets beräknade årsmedeldygnstrafik längs väg 97 uppgår till ca 11 560 
fordonsrörelser per dygn. Om maximalt tillståndsgivna mängder tas i anspråk medför 
det att verksamheterna vid Sunderby avfallsanläggning kommer att stå för ca 1 % av de 
totala fordonsrörelserna på väg 97 jämfört med ca 0,5 % (ca 60 st) i dagsläget. De 
planerade verksamheterna vid anläggningen bedöms därmed endast marginellt förändra 
de totala årsdygnstransporterna längs väg 97. Transportökningen bedöms främst bli 
lokal i området närmast Sunderbyn. Ökade emissioner av kvävedioxid och partiklar från 
transportökningen bedöms inte medföra någon märkbar effekt på människors hälsa i 
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närområdet och halter av dessa ämnen bedöms inte medföra att någon MKN överskrids 
eller riskerar att överskridas. Genom en ökad hantering/omhändertagande vid Sunderby 
avfallsanläggning med färre långväga avfallstransporter bedöms avgasemissioner från 
avfallsrelaterade transporter minska totalt i regionen vilket innebär en minskad påverkan 
på klimatet avseende koldioxidutsläpp.

Behandling av förorenade massor
Av de behandlingsmetoder av förorenade massor som kan komma att användas vid 
anläggningen är det främst termisk avdrivning som ger upphov till emissioner till luft 
Mobila anläggningar för termisk avdrivning är därför försedda med en intern 
reningsanläggning för de gaser som bildas. Gasmängden varierar beroende på fukthalt 
och vilken typ av jord som behandlas, samt ingående föroreningshalter. Bland de 
vanligaste reningsmetoder för utgående luft som nyttjas vid termisk avdrivning kan 
nämnas partikelfiltrering, kondensering, förbränning eller kolfilter. Val av metod beror 
bl.a. på föroreningshalter i gasen som ska renas, mängden partiklar och typ av 
förorening. Behandling genom partikelfiltrering inbegriper ofta partikelfilter av olika 
modeller och/eller cykloner. Filtrerade partiklar kan i vissa fall återföras till det termiska 
systemets inlopp. Vid höga föroreningshalter i avgaserna är det vanligt med 
kondensering. Om avgaserna är sammansatta av flera olika typer av föroreningar med 
varierande flyktighet sker kondensationen i flera, på varandra följande, steg. Kolväten 
(oljerester) kan förbrännas direkt i en efterbrännkammare. För att få tillräcklig 
förbränningsvärme destrueras gasformiga kolväten tillsammans med en delmängd av de 
kondenserade kolvätena. Förbränningstemperaturen uppgår då till ca 1000°C vilket är 
tillräckligt varmt för att undvika dioxinbildning. 

Behandling genom jordtvättning kan medföra att flyktiga ämnen avgår vid 
tvättprocessen. Sådana ämnen avskiljs normalt från utgående luft med hjälp av 
adsorptionsfilter. Biologisk behandling av massor förorenade med petroleumprodukter 
genom strängkompostering medför en viss avgång av lättflyktiga organiska ämnen 
(VOC) till atmosfären. Emissionernas omfattning beror på flyktigheten hos de organiska 
föreningar som massorna innehåller. Massor förorenade av bensin, diesel eller lätt 
eldningsolja har en högre andel lätta kolväten som således har en större flyktighet. 
Emissionerna bedömsinte vara av sådan omfattning att de kan utgöra någon form av 
hälso- eller miljöfara.

Eventuella olägenheter från komposteringen av petroleumförorenade massor utgörs 
istället huvudsakligen av luktemissioner. I det fall det bedöms som nödvändigt kan 
kompostering i ett inledande skede utföras under täckning vilket minskar avgången av 
flyktiga ämnen och medger möjlighet till filtrering av emitterande ämnen. 

Planerade skyddsåtgärder och försiktighetsmått
• Genom att nyttja returtransporter vid de tillfällen detta är möjligt minimeras antalet 
fordonskilometrar och transportrelaterade emissioner.
• Varje behandlingskampanj anmäls till tillsynsmyndigheten. I anmälan ingår en 
beskrivning av planerad behandlingsverksamhet vad gäller metod och utförande samt 
vilka försiktighetsmått som kommer att vidtas för att minimera omgivningspåverkan 
t.ex. i form av utsläpp till luft.
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• Anläggningar för behandling av förorenade massor där behandlingsmetoden genererar 
emissioner till luft kommer att vara utrustade med reningsanläggning för att reducera 
utsläpp till luft av de gaser som bildas.
• Kompostering av petroleumförorenade massor kan utföras under täckning om behov 
uppstår.

Bullerkällor
Buller uppstår främst från transporter men kan även förekomma vid lastning och 
lossning av material samt från utrustning för sortering, bearbetning eller behandling av 
avfall inom anläggningen.

Buller från verksamhetsområdet
Verksamhetsområdet är i den kommunala översiktsplanen avsatt för störande 
verksamhet i form av avfallshantering. Detta gör att ett visst mått av ljudemissioner 
inom verksamhetsområdet bör kunna tillåtas. Områdets topografi avskärmar 
ljudemissioner mot närliggande bostäder i stor utsträckning och det finns inga kända 
klagomål gällande buller från befintliga verksamheter inom verksamhetsområdet. 
Däremot har närboende, inom ramen för genomförda samråd, lyft fram bullerfrågan 
som viktig att redogöra för i ansökningshandlingarna.

Av tillkommande verksamheter är det främst verksamheter med krossning eller annan 
bearbetning av avfall som är förenade med ljudemissioner. Krossning kommer att 
utföras med mobila krossverk som uppfyller moderna krav vad gäller ljudemissioner. 
Dessa typer av krossverk kan normalt användas inom tätbebyggda områden utan att 
gränsvärden för buller vid bostadshus överskrids. Inom Sunderby avfallsanläggning 
finns dessutom höjdskillnader inom området som gör det möjligt att placera tillfälliga 
bulleralstrande verksamheter på sådant sätt att bullerspridning kan avskärmas mot 
bebyggelse i stor utsträckning. Området är dessutom omgivet av skogsridåer som 
fungerar som bullerdämpande avskärmningar. Avståndet mellan de ytor där mekanisk 
bearbetning kan komma att utföras och närmsta bostadshus överskrider 500 m. Med 
anledning av ovanstående görs bedömningen att buller från verksamhetsområdet inte 
kommer att förändras på något avgörande sätt vid närmsta bostäder jämfört med 
nuvarande förhållanden.

Buller från transporter
Vad gäller anläggningens lokalisering bedöms denna vara optimal med avseende på 
minimering av buller från transporter till och från anläggningen. Anläggningens 
placering innebär en närmast direkt anslutning till väg 97 vid trafikplats Södra 
Sunderbyn. Buller från transporter påverkar uteslutande boende utmed väg 590 längs en 
begränsad sträcka av 600-700 m mellan avfarten från väg 97 och infarten till 
anläggningen. Bostadshusen längs vägsträckan är redan idag utsatta för flera 
bullerkällor, dels trafiken som går längs väg 590 men även trafiken från väg 97 och den 
intilliggande järnvägen. Hastigheten på den tunga trafik som passerar har vid 
Trafikverkets mätningar inte överskridit 50 km/h längs sträckan. Fordonen verkar 
därmed inte accelerera på sträckan förbi bostadshusen. Dock kan det vid tågpassage på 
järnvägen bli stillastående fordon som måste accelerera efter att tåg har passerat. Vid 
dessa tillfällen antas bullernivåerna bli som högst. Det har inte förekommit några kända 
klagomål från närboende vad gäller trafikbuller till och från avfallsanläggningen.
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Transporter till och från anläggningen utgör dessutom en mindre del i den totala 
trafikbullersituationen för detta område och den förväntade transportökningen som 
kommer av planerade verksamheter bedöms utgöra en begränsad del av den totala 
trafikbullersituationen i området. Tunga transporter till och från anläggningen kommer 
huvudsakligen att utföras dagtid vilket minimerar risken att närboende upplever ljudet 
från trafiken som störande.

Planerade skyddsåtgärder och försiktighetsmått
• Varje behandlingskampanj anmäls till tillsynsmyndigheten. 1 anmälan ingår en 
beskrivning av planerad behandlingsverksamhet vad gäller metod och utförande samt 
vilka försiktighetsmått som kommer att vidtas för att minimera omgivningspåverkan, 
t.ex. buller.
• Genom planering och styrning av t.ex. uppställningsplatser för bulleralstrande 
anläggningar eller aktiviteter kan befintliga topografiska och geografiska avskärmningar 
mot omgivningen nyttjas för att begränsa bullerspridning.
• Befintliga omgivande skogsridåer runt området bibehålls och nyttjas som 
bullerdämpande avskärmning.
• Transporter till och från anläggningen såväl som bullrande verksamheter inom 
anläggningen utförs i huvudsak dagtid.

Lukt
Då det varken bedrivs eller planeras för någon hantering av organiskt hushållsliknande 
avfall vid anläggningen, t.ex. matavfall eller avloppsslam, görs bedömningen att 
planerade verksamheter inte kommer att medföra någon särskild omgivningspåverkan i 
form av störande lukt. Kompostering av park- och trädgårdsavfall ger inte upphov till 
någon särskild luktolägenhet.

Stabilisering och solidifiering av förorenade massor genom bindning av material med
sulfit kan ge upphov till viss lukt varför utgående luft från denna process kan komma att
behöva behandlas innan utsläpp. Brännbart avfall sorteras och mellanlagras i avvaktan 
på borttransport. Under vissa årstider, särskilt sommar, kan vissa luktproblem uppstå 
från denna hantering. Genom att denna verksamhet utförs helt och hållet inomhus 
bedöms luktproblematiken vara begränsad till lagerbyggnadens omedelbara närhet.

Planerade skyddsåtgärder och försiktighetsmått
• Varje behandlingskampanj anmäls till tillsynsmyndigheten. I anmälan ingår en 
beskrivning av planerad behandlingsverksamhet vad gäller metod och utförande samt 
vilka försiktighetsmått som kommer att vidtas för att minimera omgivningspåverkan 
t.ex. i form av luktemissioner.
• Mellanlagring av brännbart avfall sker inomhus vilket minimerar luktspridning.

Smittspridning och skadedjur
I dagsläget utgör inte råttor och insekter något särskilt problem vid och omkring 
Sunderby avfallsanläggning. Skadedjursförekomst med risk för smittspridning är främst 
förknippat med hantering av organiskt avfall i form av hushålls- eller slaktavfall. Vid 
anläggningen varken förekommer eller planeras någon hantering av organiskt hushålls- 
eller slaktavfall. Hanteringen av brännbart hushållsavfall planeras inte öka i omfattning 
jämfört med nuvarande förhållanden annat än den ökning som följer av att Luleå 
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kommuns invånarantal växer. Planerade verksamheter med hantering av olika typer av 
icke organiska avfallsfraktioner bedöms därmed inte förändra förutsättningarna för eller 
gynna förekomsten av t.ex. råttor vid anläggningen.

Planerade skyddsåtgärder och försiktighetsmått
Skadedjursbekämpare anlitas för att kontrollera bestånd av skadedjur.

Damning och nedskräpning
Damning kan uppstå vid anläggningsarbeten, lastning och lossning av material samt vid 
transporter. Nedskräpning kan uppstå vid transport och hantering av avfall samt från 
deponering av avfall. Nedskräpning och damning från transporter minskas genom 
användandet av täckta containrar/fordon vid transporter. Nedskräpning från upplagsytor 
och mellanlagringsytor på anläggningsområdet kan uppstå, framför allt vid 
sorteringsytan. Spridning av skräp sker främst via vind och i viss utsträckning via 
fåglar. Anläggningen är utformad så att förekommande löst skräp och eventuell 
damning som uppstår inte sprids utanför området vid normala förhållanden.

Planerade skyddsåtgärder och försiktighetsmått
• Varje behandlingskampanj anmäls till tillsynsmyndigheten. I anmälan ingår en 
beskrivning av planerad behandlingsverksamhet vad gäller metod och utförande samt 
vilka försiktighetsmått som kommer att vidtas för att minimera omgivningspåverkan 
t.ex. i form av damning. Nedskräpning undviks genom att brännbart hushållsavfall 
mellanlagras inomhus.
• Inhägnad sorteringsyta fångar in större delen av det skräp som sprids med vinden.
• Avstädning av verksamhetsområdet utförs regelbundet, ca 2 ggr per år.
• Deponerat avfall täcks succesivt för att minska risken för damning.
• Täckta containrar/fordon vid transporter samt regelbunden avsyning.

Avfall
De verksamheter som planeras ger upphov till små mängder avfall. Personalutrymmen 
och kontor genererar mindre mängder hushållsliknande avfall samt kontorstypiskt avfall 
såsom exempelvis pappers- och förpackningsavfall, batterier, ljuskällor etc. Vid 
behandling av förorenade massor uppkommer olika typer av farligt avfall. För 
jordtvättning utgörs dessa avfall av den fina fraktionen till vilken föroreningarna har 
koncentrerats samt av filtermassor och slam som uppkommer vid rening av 
processvatten och i vissa fall utgående luft. Vid behandling genom termisk avdrivning 
uppkommer farligt avfall i form av filtermassor i adsorptionsfilter. Sådana filtermassor 
och slam omhändertas som farligt avfall vid för ändamålet godkänd anläggning. Den 
renade jorden utgör inte ett avfall utan kan i de flesta fall återanvändas i olika 
applikationer inom avfallsanläggningen eller materialåtervinnas i samhället, allt 
beroende på uppnådd kvalitet.

Övriga verksamheter genererar normalt inte något särskilt farligt avfall. I de fall 
absorbentmaterial används för upptagning av eventuellt spill kan mindre mängder farligt 
avfall uppkomma. Farligt avfall skickas till extern anläggning med tillstånd för vidare 
omhändertagande av det aktuella avfallet. Samtliga transporter av avfall görs av 
entreprenör med tillstånd att transportera den aktuella fraktionen. Det avfall som 
uppkommer i verksamheten journalförs och/eller kontrolleras via de vågsedlar och 
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fraktsedlar/fakturor som erhålls från transportföretag och mottagare. Av 
journal/fraktsedel/faktura skall framgå typ av avfall, mängd, speditör och mottagare. En 
sammanställning för året utförs i samband med upprättandet av miljörapporten.

Planerade skyddsåtgärder och försiktighetsmått
• Avfallsslag, mängder och vidare hantering journalförs.
• Transportdokument upprättas i enlighet med gällande bestämmelser för transport av 
avfall och farligt avfall.
• Farligt avfall hanteras skiljt från annat avfall och skickas till extern anläggning med 
tillstånd för vidare omhändertagande

Olyckor, haveri och brand
Det är särskilt viktigt att se över säkerhet och vidta förebyggande åtgärder vid de 
verksamheter där olyckor kan komma att påverka omgivningen. En översiktlig 
riskbedömning har gjorts uppdelat på respektive verksamhet.

Deponering
För deponeringen utgör deponigasen en källa för brand och hanteringen av gasen utgör
en brandrisk. För att minska riskerna för yt- och djupbränder i deponin finns rutiner för 
hur deponeringen skall utföras samt hur maskiner och olika avfallsslag skall handhas. 
Risken för bränder har bedömts som mindre sannolik med hänvisning till anläggningens 
utformning och skötsel. Deponering av brännbart avfall sker ej. Separation och sortering 
av avfallsslag medför låg brandrisk. I driftrutinerna finns brandbekämpningsplaner för 
eventuella incidenter.

Transporter
Risken för trafikolyckor längs väg 590 och Rv 97 bedöms endast öka marginellt med 
anledning av de transporter som planerade verksamheter medför.

Lakvattenhantering
Sannolikheten för drifthaveri i lakvattensystemet eller annat försörjningssystem bedöms
som låg med hänvisning till vald teknik, se teknisk beskrivning. Behandlings-
anläggningen för lakvatten är ansluten till kommunens avloppsledningsnät, vilket kan 
medföra en ökad belastning av kommunens reningsanläggning vid eventuella 
driftsproblem. Lakvattendammarna är inhägnade för att förhindra att människor och 
större djur beträder området.

Avfallshantering
Olyckor från avfallshanteringen inom området bedöms främst vara kopplad till 
verksamheten med mottagning, sortering och mellanlagring av hushållens farliga avfall. 
Denna verksamhet sker enligt gällande bestämmelser och av personal med utbildning 
inom området. Brand kan uppstå i mellanlagerför farligt avfall genom felaktigt 
handhavande av brandfarliga eller reaktiva ämnen, eller genom att någon anlägger 
branden. Effekten av en brand i det farliga avfallet är beroende av vad som brinner. 
Brand kan även uppstå i mellanlager för brännbart avfall på grund av bland annat 
felsorterat hushållsavfall. Olägenheter i form av rökutveckling och förorenat släckvatten 
kan drabba närboende och miljön.
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Sättningar, skred och ras.
Deponeringen sker inom invallade områden där avfallet tippas och kompakteras. 
Invallningen och kompakteringen, liksom anläggandet av slänter, minskar riskerna för 
ras. De dräneringsledningar som anlagts för att dränera deponin och motverka 
ansamling av vatten gör deponin stabilare samt ger deponin en väl fungerande 
dränerande bottentätning.

Spill och läckage
Vid hantering av flytande farligt avfall finns risk för spill och läckage. Risk för läckage 
av drivmedel från maskiner på området och från genompasserande samt vid tankning av 
fordon från anläggningens dieselcistern förekommer. De dagvattenbrunnar som finns på 
områdets hårdgjorda ytor är anslutna till lakvattenbehandlingen, med undantag för 
dagvattenbrunnarna inom ÅVC.

Planerade skyddsåtgärder och försiktighetsmått
• Brännbart verksamhetsavfall lagras skilt från brännbart hushållsavfall med 
mellanliggande brandgata.
• Temperaturen på brännbart avfall kontrolleras regelbundet med värmekamera.
• Kompaktering av deponerat avfall tillsammans med lämpliga släntlutningar minimerar 
risken för sättningar, skred och ras.
• Mellanlagrat brännbart avfall kompakteras för att eliminera luftfickor.
• Farligt avfall hanteras på täta ytor med möjlighet till uppsamling av eventuellt 
spill/läckage.
• Flytande farligt avfall förvaras inomhus i avloppslösa utrymmen med möjlighet att 
samla upp eventuella spill eller läckage.
• All lastning av flytande farligt avfall sker under överinseende av behörig personal.
• Släckvatten kan generellt samlas upp och hanteras inom den befintliga 
reningsanläggningen för lakvatten.
• Transporter utförs längs vägar rekommenderade för transport av farligt gods.
• Transporter kommer att utföras av åkerier med tillstånd att transportera avfall och/eller 
farligt avfall.
• Drivmedelshantering sker på hårdgjord yta med möjlighet till uppsamling av 
eventuellt spill/läckage.

Flora och fauna
Planerade verksamheter kommer bedrivas inom befintligt verksamhetsområde, 
huvudsakligen inom ytor som redan är iordningställda och ianspråktagna. Vissa av de 
idag icke ianspråktagna ytorna kommer att iordningställas genom bland annat fällning 
av skog. Inom avfallsanläggningen samt angränsande områden finns inga identifierade
områden med skyddsvärd natur. Därmed bedöms planerade verksamheter inte medföra 
några särskilda negativa konsekvenser för flora eller fauna i området.

Kulturmiljö
Det finns inga kända kulturmiljöintressen i anläggningens närområde. Området är sedan 
lång tid tillbaka avsatt för avfallsverksamhet. Verksamheterna bedöms därmed inte 
påverka några kulturmiljövärden.

101



Miljöprövningsdelegationen

BESLUT

Datum
2017-03-28

Diarienummer
551-1814-2016   
2580-9205

29 
(38)

Rekreation och friluftsliv
I anslutning till deponin finns en skjutbana. I övrigt finns inga kända intressen gällande 
rekreation eller friluftsliv i området. Området är sedan lång tid tillbaka avsatt för 
avfallsverksamhet. Verksamheterna bedöms inte medföra några negativa konsekvenser 
för rekreation eller friluftsliv.

Yttranden 

Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden i Luleå kommun, nedan nämnden, har lämnat ett yttrande, 
daterat den 20 september 2016. I yttrandet tillstyrker nämnden bolagets ansökan. 
Nämnden lämnar även följande synpunkter på den planerade verksamheten. Nämnden 
anser att det är oklart hur hög grundvattennivån är i området för sulfidjordsdeponin då 
bolaget inte har utrett det. För att höja nivån kommer bolaget att fylla igen lokala 
dikessystem för att höja och stabilisera grundvattennivån. Det är oklart om dessa 
åtgärder är tillräckliga för att möjliggöra den typ av deponeringsmetod som bolaget 
beskrivit. Bolaget har inte redovisat någon principskiss för hur deponin kommer att 
byggas där grundvattennivån förhåller sig till det deponerade avfallet. Av det 
kompletterande materialet får man uppfattningen att deponin byggs delvis under 
marknivån och delvis ovanpå marken. Detta reser frågan om massorna kan hållas fuktig 
även ovanför grundvattenytan. Man får också uppfattningen att bolaget inte med 
säkerhet vet hur de tänker utforma deponin. Om utformningen inte helt är färdigställd är 
det svårt att ta ställning till åtgärden och kunna bedöma riskerna med den.  

Nämnden anser att bolaget bör utreda grundvattennivån i området efter att man fyllt 
igen de lokala dikena som bolaget beskriver i det kompletterade materialet. Vidare bör 
bolaget kunna redovisa principskiss för uppbyggnaden av sulfidjordsdeponin, där 
grundvattennivån och marknivån finns markerade i förhållande till avfallet. Vidare 
anser nämnden att den flexibilitet i villkoren som bolaget efterfrågar kan innebära ett 
framtida problem. Främst på grund av att villkoren kan blir svåra att tolka. Då 
verksamheten ska uppfylla villkoren som meddelas i tillståndet bör dessa preciseras så 
tydlig som möjligt.

Nämnden anser att inom följande områden bör villkor särskilt utformas för 
verksamheten: 

Hantering och behandling av förorenade massor 
Villkor bör utformas så att det tydligt framgår hur hanteringen av förorenade massor ska 
ske, till exempel genom att olika massor med olika föroreningar och ursprung inte får 
blandas. Vidare bör villkor utformas så att behandlingen av de förorenade massorna 
syftar till att sänka föroreningsinnehållet på annat sätt än utspädning. Villkor bör 
utformas så att maskiner inte sprider föroreningar inom anläggningen. Villkor bör 
utformas så att förorenade massor hanteras på ytor där föroreningen inte tillåts tränga 
ned i marken samt att dag- och lakvatten inte sprider föroreningar till omgivningen.

Anmälan om kampanjvis behandling av förorenade massor 
Villkor bör utformas så att anmälan till tillsynsmyndigheten lämnas in minst sex veckor 
innan behandlingskampanj av förorenade massor påbörjas. Anmälan ska innehålla de 
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uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att tillsynsmyndigheten 
ska kunna bedöma behandlingskampanjens omfattning och miljöeffekter, samt innehålla 
lämpliga försiktighetsmått för att begränsa olägenhet för människors hälsa och miljön. 
Vidare ska anmälan innehålla en motivering till vald behandlingsmetod där det ska 
framgå varför vald metod anses ekonomiskt och miljömässigt mest lämpligt med 
hänsyn till massornas föroreningsinnehåll.

Biologisk behandling, avvattning och annan behandling av avfall 
Villkor bör utformas som reglerar utsläpp av ämnen till vatten från avvattning och 
behandling av slam samt förorenat vatten. Villkor bör också utformas så det reglerar hur 
hanteringen får ske, till exempel krav på spillskydd eller invallning. 

Anmälan om att använda avfall för anläggningsändamål 
Villkor bör utformas så att anmälan till tillsynsmyndigheten lämnas in minst sex veckor 
innan den planerade användningen av avfallet för anläggningsändamål sker. Anmälan 
ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att 
tillsynsmyndigheten ska kunna bedöma den miljöfarliga verksamhetens omfattning och 
miljöeffekter samt innehålla lämpliga försiktighetsmått för att begränsa olägenhet för 
människors hälsa och miljön. 

Möjlighet till att utnyttja deponigas 
Villkor bör utformas som medför krav på utredning om möjligheten finns att 
nyttiggöra deponigasen. 

Lak- och dagvattenhantering 
Villkor bör utformas som reglerar utsläpp av ämnen till vatten, detta kan även 
formuleras som ett utredningsvillkor på grund av de nya verksamheterna som kommer 
att bedrivas. Vidare bör villkor utformas som medför krav på utredning av de höga 
ammoniumhalterna i lakvattnet och vilka åtgärder som kan genomföras för att reducera 
halten. 

Buller 
Villkor bör utformas så att buller från verksamheten begränsas med ett 
begränsningsvärde. Det bör också framgå hur buller från verksamheten ska kontrolleras.

Bolaget har beretts tillfälle att lämna synpunkter på de yttranden som inkommit. 

Bolagets bemötande av miljönämndens yttrande
Bolaget inkom med ett bemötande den 13 oktober 2016. I bemötandet uppger bolaget 
följande. Bolaget har inget att erinra om miljö- och byggnadsnämndens förslag till 
villkor för nedanstående verksamheter: 
 Hantering och behandling av förorenade massor 
 Anmälan om kampanjvis behandling av förorenade massor 
 Anmälan om att använda avfall för anläggningsändamål 

Vad gäller nämndens synpunkter på övriga delar av verksamheten anför bolaget 
följande.
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Biologisk behandling, avvattning och annan behandling av avfall 
Bolaget vidhåller eget förslag på villkor för lakvatten, se villkorsförslag nr 25 i ansökan, 
där utsläppsvillkoren regleras i avtal med huvudmannen för VA-verksamheten. 
Gällande reglering av hur hanteringen får ske har bolaget inget att erinra.

Möjlighet att nyttja deponigas 
Den planerade verksamheten på Sunderby avfallsanläggning kommer inte att ge upphov 
till ökade deponigasmängder. 2002 kom förbudet mot att deponera brännbart avfall och 
2005 förbudet mot att deponera organiskt avfall. Generella gasutvinningskurvor visar att 
stor del av gasen troligtvis redan avgått. Dock har en renovering av gasbrunnar skett 
under 2016 och sluttäckning pågår av deponin vilket kan komma att påverka 
gasmängderna. Bolaget mäter kontinuerligt gasmängderna. I dagsläget facklas ca 300 
MWh/år. Bolaget följer utvecklingen och om man ser en potential framöver kan det 
finnas anledning att undersöka möjligheten att nyttja gasen. Dock anser bolaget att detta 
inte ska vara ett villkor för fortsatt och utökad verksamhet.

Lak- och dagvattenhantering 
Bolaget följer kontinuerligt lakvattnets karaktär genom provtagning och vidhåller sitt 
eget förslag på villkor för lakvatten där utsläppsvillkoren regleras i avtal med 
huvudmannen för VA-verksamheten. 

Buller 
Bolaget vidhåller eget förslag på villkor för buller. Tilläggas kan att vid verksamhets-
förändringar kommer en bedömning av tillkommande buller att ske. Dessutom kommer 
störande verksamhet så långt det är möjligt att lokaliseras på så sätt att minsta möjliga 
störning för närboende uppstår.

Sulfidjordsdeponins utformning och grundvattnets nivå 
Sedan ansökan lämnades in har bolaget fått en större uppfattning om marknaden och 
dess behov att bli av med svavelhaltiga massor. Det har visat sig att stor andel 
svavelhaltiga massor kan behandlas eller deponeras på annat sätt än genom 
undervattensdeponering. Beroende på massornas karaktär kommer bolaget att behandla 
massor på följande sätt:
 Återvinning genom stabilisering så att massorna kan användas som 

konstruktionsmaterial. 
 Torrdeponering av svavelhaltiga massor. 
 Våtdeponering av anaeroba sulfidmassor med hög försurningspotential. 

Då vi ser att behovet på marknaden varierar ser vi det som nödvändigt att kunna anpassa 
oss och nyttja delar av det planerade området för sulfidceller även för torrdeponi om 
behov uppstår. Grundvattennivån är undersökt i området av AB Jacobsson & Widmark 
1996-11-18 och delar av resultatet redovisats Teknisk beskrivning daterad 2016-01-15. 
Av denna utredning framgår att grundvattennivån varierar inom området och påverkas 
av naturliga cykler av torka respektive nederbörd. Inga märkbara förändringar i området 
har utförts sedan 1995 varpå den utförda undersökningen fortfarande bedöms som 
aktuell. Efter att ansökan lämnats in har en förprojektering utförts baserat på 
progropsgrävning och inskannade höjder av markområdet tillsammans med tidigare 
insamlade data. I denna projektering har även val av material till vägar och ytor 
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utvärderats baserat på kvalitetskrav gällande bärighet tillsammans med cellernas 
disponering.

Utifrån förprojekteringens slutsatser, tillsammans med tidigare data gällande 
grundvatten har de första planerade sulfidjordcellerna omplacerats till det område 
påvisats vara ett utströmningsområde för grundvatten och som enligt markskannings-
data även är områdets lågpunkt. I och med att grundvattennivån uppvisar en 
säsongsbetonad variation saknas motivering till att precisera var grundvattennivån 
kommer att ligga i förhållande till avfallet. Utifrån antagande baserat på AB Jacobsson 
& Widmark 1996-11-18 kan däremot antas att grundvattennivån vid startcellerna ligger 
i nivå med nuvarande marknivån och för kommande celler norr om sektion 0/300 bör 
grundvattennivån kontrolleras innan dessa påbörjas. Utifrån detta antagande 
tillsammans med bifogade principskisser är därmed cellernas utformning i förhållande 
till ungefärlig grundvattennivå och deponerat avfall illustrerade. Illustrationen kan ses i 
dokumentet ”Skiss sektioner” där dagens marknivå är utritad med grön linje och 
cellernas planerade djup utritad med gul linje och avfallet deponeras under cellvallarnas 
övre kant. 

Då sulfidjord generellt består av silt-lera kommer kapillärkrafterna, vilka tidigare 
diskuteras, främja att cellerna behåller sin fuktighet trots en viss variation i 
grundvattennivån och tillsammans med det täta sluttäckningsskiktet förhindra 
omfattande avdunstning. I förekommande fall kan sulfidmassorna vattnas i väntan på 
sluttäckning om tillräckligt hög vattenmättnad ej nås. I samband med anläggning av den 
första cellen utformas även ett kontrollprogram av bolaget för att övervaka fuktnivån i 
respektive cell. Innan bolaget anlägger deponiceller norr om sektion 0/300 utreds den 
nya grundvattennivån upp till sektion 0/500 för att fastställa att villkor gällande en ytlig 
grundvattennivå med enbart mindre variationer uppfylls innan byggstart.

Konstruktionen av cellerna kommer att vara densamma, där praktiska erfarenheter från 
första cellen kommer nyttjas för att om vid behov kunna underlätta bland annat 
stabilitet, fyll- och täckningsrutiner för kommande celler. Konstruktionen har beskrivits 
med avseende på material och principskisser i ansökningshandlingarna. Avfallet 
kommer deponeras inom respektive cell och som högst upp till cellväggarnas kanter.

Miljöprövningsdelegationens bedömning

Miljökonsekvensbeskrivning 
Miljöprövningsdelegationen konstaterar att bolaget har genomfört samråd och upprättat 
en miljökonsekvensbeskrivning enligt bestämmelserna i 6 kap. MB och förordningen 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Miljöprövningsdelegationen finner att 
inlämnad miljökonsekvensbeskrivning efter gjorda kompletteringar uppfyller kraven 
och kan godkännas enligt 6 kap. 9 § MB.

105



Miljöprövningsdelegationen

BESLUT

Datum
2017-03-28

Diarienummer
551-1814-2016   
2580-9205

33 
(38)

Tillåtlighet

Val av plats 
Enligt 2 kap. 6 § MB ska för verksamheten väljas en plats som är lämplig bland annat 
med hänsyn till miljöbalkens mål och så att ändamålet med verksamheten kan uppnås 
med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. 

Bolaget har bifogat en lokaliseringsutredning som gjordes år 2004 inför den förra 
ansökan om tillstånd till verksamheten vid anläggningen. Denna utredning anser bolaget 
fortfarande vara aktuell varför man valt att inte göra någon ny utredning inför den nu 
aktuella ansökan. Enligt den genomförda utredningen anses en lokalisering till den 
befintliga avfallsanläggningen i Sunderbyn vara att föredra jämfört med en lokalisering 
till en ny plats utanför Luleå centralort. På så sätt kan befintlig infrastruktur nyttjas och 
personal med kompetens och erfarenhet av att sköta den befintliga anläggningen kan 
även sköta de tillkommande verksamheterna.

Området bedöms även vara väl lämpat för lokalisering av en ny monodeponi för 
sulfidjordar. Den plats där deponin avses lokaliseras är lågt belägen i terrängen med en 
naturligt hög grundvattennivå. Marken består dessutom till stor del av täta sulfidhaltiga 
jordar som utgör en naturlig geologisk barriär för deponin. Verksamheten strider inte 
mot gällande detaljplan. Det markområde som berörs av verksamheten omfattas inte av 
något riksintresse.

Vad gäller behandling av farligt avfall som utgörs av förorenade massor så anser 
miljöprövningsdelegationen att den verksamheten kan lokaliseras till Sunderby 
avfallsanläggning i den omfattning som bolaget angett i sitt slutliga yrkande. Bolaget 
har i MKB:n pekat på att det kan förekomma en risk för emissioner av illaluktande 
ämnen i samband med behandling av vissa typer av förorenade massor. För att undvika 
att dessa emissioner orsakar olägenheter i omgivningen så har bolaget åtagit sig att vid 
behov täcka över de aktuella massorna om vissa typer av behandlingsåtgärder ska vidtas 
som medför en ökad risk för luktemissioner. Miljöprövningsdelegationen tillåter dock 
inte behandling genom termisk avdrivning då denna typ av behandling typiskt sett torde 
utgöra en ökad risk för emissioner av illaluktande ämnen som skulle kunna orsaka 
olägenheter för människor som bor eller vistas i omgivningen.

Miljöprövningsdelegationen avslår bolagets ansökan om avvattning av farligt avfall 
t.ex. oljehaltigt avfall. Bolaget har inte framfört argument som styrker att platsen skulle 
vara den bästa för denna tillkommande verksamhet. Inte heller uppnås några 
samordningsvinster eftersom den infrastruktur i form av cisterner, reningsutrustning 
m.m. som krävs inte finns på anläggningen idag utan behöver byggas upp från grunden. 
Då verksamheten inte tidigare bedrivits i bolagets regi kan inte heller befintlig 
kompetens nyttjas för att bedriva verksamheten på den aktuella platsen. Behandling av 
oljehaltigt avfall utgör också, typiskt sett, en ökad risk för emissioner av illaluktande 
ämnen som skulle kunna orsaka olägenheter för människor i omgivningen. Enligt vad 
miljöprövningsdelegationen erfar kan emissioner av illaluktande ämnen orsaka 
betydande olägenheter även på relativt långa avstånd från källan. Enligt miljöprövnings-
delegationens bedömning är den aktuella platsen därför inte lämplig för denna typ av 
verksamhet varför bolagets ansökan ska avslås i denna del.
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Miljöprövningsdelegationen anser att den föreslagna lokaliseringen i övriga delar i 
godtagbar omfattning tillgodoser de mål som anges i 1 kap. 1 § MB med minsta intrång 
och olägenhet för människors hälsa och miljön. Miljöprövningsdelegationen anser 
därför att verksamheten uppfyller de krav som ställs i miljöbalken för en lämplig 
lokalisering av de verksamheter som anges i punkt A-J i tillståndet. 

Försiktighetsprincipen och bästa möjliga teknik
Miljöprövningsdelegationen bedömer att bolaget på ett godtagbart sätt redovisat hur 
man i den planerade verksamheten avser att tillämpa försiktighetsprincipen i 2 kap. 3§ 
MB. Bolaget har även på ett godtagbart sätt redovisat hur man avser att uppfylla kravet i 
samma paragraf att använda bästa möjliga teknik i den verksamhet som tillåts genom 
detta beslut.

Kunskapskravet 
Miljöprövningsdelegationen anser att bolaget på ett tillfredsställande sätt har visat på att 
man uppfyller kunskapskravet i 2 kap. 2 § MB i förhållande till den verksamhet som 
bolaget bedriver och avser att bedriva. Bolaget har lång erfarenhet av att bedriva 
avfallsverksamhet och bedöms även ha eller kunna skaffa tillräcklig kunskap för att 
även kunna driva den utökade verksamheten på ett adekvat sätt.

Hushållnings- och kretsloppsprinciperna
Verksamheten syftar till att ta emot avfall som sen sorteras och i vissa fall behandlas på 
plats för att skickas vidare till slutgiltiga mottagare eller för att deponeras på 
anläggningen. Miljöprövningsdelegationen anser att bolaget genom den verksamhet 
som bedrivs på anläggningen bidrar till att uppfylla hushållnings- och 
kretsloppsprinciperna i 2 kap. 5 § miljöbalken.

Produktvalsprincipen
De kemiska produkter som bolaget redovisat i ansökan är sådana som används för drift 
och underhåll av fordon och utrustning vid anläggningen. Produkterna bedöms vara 
sådana som vanligen används för detta syfte och bedöms inte innehålla några särskilt 
farliga kemiska ämnen. Bolaget har emellertid inte redovisat några uppgifter om 
eventuella kemiska produkter som kommer att användas i den utökade verksamheten, 
främst vid behandling av förorenade massor. Denna behandling kommer emellertid ske i 
kampanjer och kan komma att utföras med olika metoder beroende på föroreningarnas 
karaktär. Det är därför inte görligt att i förväg ange vilka kemiska produkter som 
kommer att användas vid dessa kampanjer. Varje behandlingskampanj ska anmälas till 
tillsynsmyndigheten innan den påbörjas och i en sådan anmälan måste bolaget redovisa 
vilka kemiska produkter man avser att använda. Tillsynsmyndigheten har då möjlighet 
att granska dess produkter och göra en bedömning om man anser att de uppfyller kraven 
i produktvalsprincipen i 2 kap. 4 § miljöbalken.

Övriga hänsynsregler
Miljöprövningsdelegationen anser att bolaget genom sin ansökan och miljökonsekvens-
beskrivning visat att även övriga hänsynsregler i 2 kap. MB uppfylls i godtagbar 
utsträckning. 

107



Miljöprövningsdelegationen

BESLUT

Datum
2017-03-28

Diarienummer
551-1814-2016   
2580-9205

35 
(38)

Natura 2000
Närmaste Natura 2000-område är Gammelstadsviken som är beläget ca 3 km öster om 
anläggningen. Lakvatten och dagvatten från avfallsanläggningen avleds via Storbäcken 
till Luleälven söder om anläggningen. Bolagets verksamheten vid anläggning bedöms 
därför inte kunna påverka Gammelstadsviken.

Miljökvalitetsnormer
Luleå kommun har haft problem med att klara miljökvalitetsnormen för kväveoxid i 
Luleå centrum. Då bolagets anläggning är belägen ca 15 km utanför centrum bedöms 
inte verksamheten, med de transporter den genererar, påverka uppfyllandet av 
miljökvalitetsnormerna för luft negativt.

Vad gäller miljökvalitetsnormer för vatten så har recipienten Storbäcken idag 
otillfredsställande ekologisk status och god kemisk status (exklusive kvicksilver). 
Miljökvalitetsnormen är god ekologisk och kemisk status vilket innebär att den 
ekologiska statusen måste förbättras och att den kemiska statusen inte får försämras. 
Orsaken till den otillfredsställande ekologiska statusen beror huvudsakligen på 
hydromorfologiska kvalitetsfaktorer. Dessa faktorer påverkas inte av verksamheten vid 
anläggningen vilket innebär att verksamheten inte kommer att motverka att god 
ekologisk status kan uppnås.

När det gäller kemisk ytvattenstatus kan verksamheten vid anläggningen ha en viss 
påverkan på vattenkvalitén i recipienten. Påverkan bedöms huvudsakligen komma från 
diffust läckage av föroreningar från den gamla deponidelen (del 1 a) som genom 
grundvatten transporteras till recipienten. Den befintliga geologiska barriären gör att en 
fastläggning av föroreningar sker när grundvattnet transporteras genom marken i 
riktning mot recipienten. För de tillkommande verksamheterna kommer bolaget vidta 
åtgärder för att förhindra att förorenat vatten når recipienten. Prover som tagits i 
Storbäcken uppströms respektive nedströms anläggningen visar att de verksamheter 
som bedrivs och har bedrivits vid anläggningen i mycket begränsad omfattning påverkar 
vattenkvalitén i Storbäcken. Den påverkan som kan uppmätas i bäcken skulle även 
delvis kunna komma från andra källor så som utdikad åkermark i de svavelhaltiga jordar 
som omger anläggningen. Sammantaget bedömer miljöprövningsdelegationen att 
bolagets verksamhet inte bedöms medföra att någon miljökvalitetsnorm överskrids.

Miljömål
Verksamheten vid anläggningen omfattar sortering, bearbetning, behandling och 
deponering av avfall. I och med det bedöms verksamheten bidra till uppfyllandet av 
miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö och Giftfri miljö. Samtidigt kan 
miljökvalitetsmålet Frisk luft komma att påverkas på grund av transporterna till och från 
anläggningen. Denna påverkan bedöms dock bli marginell jämfört med den som orsakas 
av övriga verksamheter i samhället.

Villkor
För att förebygga att verksamheten föranleder skador eller olägenheter för människors 
hälsa eller miljön anser miljöprövningsdelegationen att det är nödvändigt att med stöd 
av 16 kap. 2 § MB föreskriva att tillståndet ska vara förenat med vissa villkor. 
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I nedanstående avsnitt kommer miljöprövningsdelegationen inte att kommentera de 
villkor som har föreskrivits i detta beslut om:

- motiv framgår i annan del av detta beslut;
- det inte råder någon oenighet om villkoret i fråga;
- villkoret i fråga i normalfallet brukar föreskrivas för den typ av verksamhet som 

ansökan avser.

De villkor som föreskrivs i detta beslut utgår till största delen från de villkor som 
bolaget föreslagit för verksamheten. I de fall där villkoret inte helt överensstämmer med 
bolagets förslag bedöms ändringarna inte vara till nackdel för bolaget. Övriga villkor 
bedöms följa praxis för den typ av verksamhet som bolaget avser att bedriva på 
anläggningen. 

Miljöprövningsdelegationen ställer även krav på utredning av föroreningar i det vatten 
som ska släppas ut till det kommunala spillvattennätet. Tidigare har inte halter av 
föroreningar i utgående lakvatten från den befintliga deponin varit reglerat i tillståndet. 
Då bolaget nu ges tillstånd till en betydande utökning av verksamheten med bl.a. 
behandling av förorenade uppgrävda massor anser miljöprövningsdelegationen att det 
finns skäl att utreda vilka typer och halter av föroreningar som förekommer i utgående 
vatten från anläggningen. De parametrar som ska ingå i denna utredning bedöms vara 
sådana som med viss sannolikhet kan förekomma i förorenade massor eller som kan 
bildas vid lagring och behandling av massorna.

Ekonomisk säkerhet
När verksamheten avslutats kan det vara nödvändigt att efterbehandla eller vidta andra 
återställningsåtgärder av området. Miljöprövningsdelegationen anser därför med stöd av 
16 kap. 3 § MB att bolaget måste ställa säkerhet om 6,0 Mkr för att tillståndet ska vara 
giltigt.

Igångsättningstid
För att undvika att det för miljöfarlig verksamhet finns tillstånd som inte används av 
verksamhetsutövaren ska miljöprövningsdelegationen enligt 22 kap. 25 § 2 st. MB 
besluta vilken igångsättningstid av verksamheten som ska gälla. Miljöprövnings-
delegationen anser därför att den verksamhet som detta beslut avser måste påbörjas 
inom 2 år från det att detta beslut vunnit laga kraft. I annat fall upphör beslutet att gälla. 

Tidpunkt när beslutet börjar gälla
Miljöprövningsdelegationen bedömer att den verksamhet som beslutet avser inte medför 
några påtagliga störningar för miljön eller närboende. Miljöprövningsdelegationen anser 
därför att de skäl bolaget anfört till stöd för sin begäran är sådana att bolaget, enligt 22 
kap. 28 § MB, får ta tillståndet i anspråk även om det inte vunnit laga kraft. 

Sammanfattande bedömning
De verksamheter som prövas i detta ärende kan förorsaka skador och olägenheter för 
människors hälsa och miljön i huvudsak genom utsläpp till luft, mark och vatten samt 
generering av avfall och emissioner av buller. Miljöprövningsdelegationen anser att 
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bolagets egna åtaganden tillsammans med de villkor som föreskrivs i detta beslut, utgör 
tillräckliga försiktighetsmått för att förebygga att verksamheten medför sådana skador 
eller olägenheter. Villkoren kan heller inte anses orimliga att uppfylla. 

Mot denna bakgrund anser miljöprövningsdelegationen sammanfattningsvis att 
verksamheten går att förena med de allmänna hänsynsreglerna och målen i miljöbalken 
samt med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna. 
Miljöprövningsdelegationen anser därför att det finns förutsättningar för att ge tillstånd 
till verksamheter enligt punkt A-J ovan.

Information

Tidpunkt när beslutet börjar gälla
Tillståndet får tas i anspråk även om beslutet inte har vunnit laga kraft men först efter att 
säkerhet ställts och godkänts av miljöprövningsdelegationen.

Avgift
Enligt förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
ska bolaget betala en årlig avgift som länsstyrelsen senare kommer att besluta om. 
Avgiften kommer att årligen debiteras bolaget med början året efter detta beslut 
meddelats. Därutöver kan även kommunens nämnd för miljöskyddsfrågor påföra 
bolaget en tillsynsavgift om kommunen tar över tillsynen av anläggningen.

Tillsyn
Den myndighet som har tillsyn enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) om tillsyn 
enligt miljöbalken kommer att kontrollera att bolaget följer detta beslut. För närvarande 
är miljö- och byggnadsnämnden i Luleå kommun tillsynsmyndighet.

Egenkontroll
Miljöprövningsdelegationen erinrar om att bolaget enligt 26 kap. 19 § MB samt 
förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll är skyldigt att 
fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka och förebygga 
olägenheter för människors hälsa eller miljön samt i övrigt iaktta vad som sägs i 
bestämmelserna för egenkontrollen. Bolaget ska lämna förslag till kontrollprogram om 
tillsynsmyndigheten begär detta.

Miljörapport
Varje år före utgången av mars månad ska bolaget lämna en miljörapport avseende 
föregående kalenderår till tillsynsmyndigheten enligt 26 kap. 20 § MB.

Övrigt
Detta tillstånd befriar inte bolaget från skyldigheten att iaktta vad som gäller enligt 
andra bestämmelser för den anläggning eller verksamhet som tillståndet avser.

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Umeå tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, se bilaga 2. 
Skrivelsen ska ha kommit in till miljöprövningsdelegationen senast den 2 maj 2017.
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Detta beslut har fattats av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Norrbottens 
län. I beslutet har deltagit Karin Hansson, ordförande och Kenneth Fors, miljö-
sakkunnig. Ärendet har beretts av Roger Larsson, miljöskyddshandläggare.

Bilagor
1. Karta över verksamhetsområdet
2. Hur man överklagar till Umeå tingsrätt, Mark- och miljödomstolen.

Sändlista
Luleå kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 971 85 Luleå
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm
Havs- och Vattenmyndigheten, Box 11930, 404 39 Göteborg
Aktförvararen: Luleå kommun, Miljö- och byggnadsförvaltningen, 971 85 Luleå
Första sidan till KFo
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