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SAMMANFATTNING
Luleå Miljöresurs AB avser söka tillstånd för en ny återvinningscentral, ÅVC Risslan.
Detta eftersom Luleås idag centralt belägna ÅVC på Kronan behöver flyttas för att
möjliggöra etablering av nya bostäder. Till kommande tillståndsansökan ska en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram, där bland annat konsekvenser för
naturmiljö, friluftsliv, vatten, buller och luft redovisas för att få en helhetssyn av den
miljöpåverkan som planerad verksamhet kan medföra.
Samråd avseende planerad verksamhet har hållits i samband med framtagande av
detaljplan för området. Länsstyrelsen har därefter beslutat att verksamheten kan anses
medföra betydande miljöpåverkan och nu genomförs ett avgränsningssamråd för att
avgränsa innehållet i kommande MKB. Föreliggande dokument utgör samrådsunderlag
till avgränsningssamrådet. Länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten, övriga statliga
myndigheter, allmänheten samt enskilda som kan tänkas bli berörda är välkomna att
delta med synpunkter.
ÅVC Risslan planeras att anläggas på Lilla Mjölkuddsberget, i anslutning till
Porsödalens industriområde. Omvandling av området till industriområde har påbörjats
i enlighet med den detaljplan som vann laga kraft under 2018. Närmaste
bostadsområde ligger på Mjölkudden, ca 500 meter söder om den planerade
lokaliseringen. Nära området, på andra sidan järnvägen, ligger den lilla sjön
Mjölkuddstjärnen. Området omges i övrigt av industrier.
På den nya ÅVC:n kommer icke-farligt och farligt avfall från hushåll och småföretag att
tas emot. Utformningen av verksamheten möjliggör även att en återbruksverksamhet
kan anläggas i anslutning till ÅVC Risslan, där besökare kan lämna in saker för
återanvändning. Återbruksverksamheten omfattas inte av den pågående
tillståndsprocessen för ÅVC Risslan.
Negativa miljöeffekter bedöms främst kunna uppstå från föroreningar i dagvatten samt
buller och luftföroreningar från transporter. I kommande MKB kommer skyddsåtgärder
som ska vidtas för att minimera konsekvenserna av dessa effekter att beskrivas.
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1

INLEDNING

1.1

BAKGRUND

Det kommunala bolaget Luleå Miljöresurs AB driver idag fyra återvinningscentraler
(ÅVC:er) i Luleå kommun. En av dessa är belägen på Kronanområdet i Luleå, där ett
nytt bostadsområde planeras. För att möjliggöra för det nya bostadsområdet behöver
ÅVC:n på Kronan stängas. Övriga befintliga ÅVC:er är belägna utanför centrala Luleå
och har inte kapacitet att ta emot det avfall som ÅVC:n på Kronan tar emot idag. Detta
medför ett behov av att öppna en ny, centralt belägen ÅVC. Den nya ÅVC:n föreslås
lokaliseras inom kvarteret Risslan på fastighet Ytterviken 17:32. En ny detaljplan, som
vann laga kraft under 2018, har tagits fram för området. Den verksamhet som planeras
på ÅVC:n är tillståndspliktig enligt miljöbalken. Luleå Miljöresurs avser därför att
ansöka om tillstånd för verksamheten.
ANSÖKAN

1.2

En ÅVC innebär lagring av avfall vilket utgör miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap.
miljöbalken och verksamheten är därmed tillståndspliktig. De verksamhetskoder som
är aktuella för denna ÅVC är 90.40 och 90.50, vilka finns beskrivna i
Miljöprövningsförordningen (2013:251) 29 kap, 49§ och 50§.
90.40 gäller lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden
vid något tillfälle är
1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnadseller anläggningsändamål, eller
2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall.
90.50 gäller för lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden
avfall vid något tillfälle är
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.3

mer
mer
mer
mer
mer
mer

än
än
än
än
än
än

5 ton och utgörs av olja,
30 ton och utgörs av blybatterier,
50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter,
30 ton och utgörs impregnerat trä,
50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller
1 ton i andra fall.

SAMRÅD

I samband med ansökan om tillstånd samråder Luleå Miljöresurs AB om den planerade
verksamheten. Syftet med samrådet är att ge berörda möjlighet att bidra med kunskap
och ge synpunkter avseende miljöeffekter. Samråd har i ett första skede hållits i
samband med att detaljplanen för området togs fram. Samrådet skedde samlat för
detaljplanen och den tillståndspliktiga verksamheten. Baserat på samrådet och
inkomna synpunkter har Länsstyrelsen Norrbotten beslutat att verksamheten kan antas
medföra en betydande miljöpåverkan (BMP).
I och med att verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en
specifik miljöbedömning göras. En del av den specifika miljöbedömningen är att
genomföra ett avgränsningssamråd. Syftet med avgränsningssamrådet är avgränsa
miljökonsekvensbeskrivningens omfattning och detaljeringsgrad.
Avgränsningssamrådet ska ske med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten, och de
enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten samt med de övriga
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statliga myndigheter, de kommuner och den allmänhet som kan antas bli berörda.
Samrådsunderlaget ska behandla verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning,
de miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra samt
miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. Föreliggande handling utgör
samrådsunderlag för avgränsningssamrådet.

2

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

Sökande

Luleå Miljöresurs AB

Kontaktperson sökande

Per-Anders Adolfsson
Per-Anders.Adolfsson@lumire.lulea.se
070 269 29 35

Fastighet

Ytterviken 17:32

Markägare

Luleå kommun

Verksamhetskod enligt
miljöprövningsförordningen

90.40 och 90.50

3

LOKALISERING

3.1

VALD LOKALISERING

ÅVC Risslan planeras anläggas knappt 3 km norr om Luleå centrum, på det område
som idag kallas Lilla Mjölkuddsberget, i anslutning till Porsödalens industriområde.
Figur 1 nedan visar ÅVC Risslans planerade lokalisering i förhållande till stadskärnan.
Närmaste bostadsområde är beläget på Mjölkudden, ca 500 meter söder om den
planerade lokaliseringen. Nära området, på andra sidan järnvägen, ligger den lilla sjön
Mjölkuddstjärnen. Området omges i övrigt av industrier.
Motivet till vald lokalisering Risslan grundar sig i att fastigheten ligger centralt, att det
finns bra väganslutningar, att det ligger i anslutning till ett redan etablerat
industriområde samt att det är relativt stort avstånd till närmaste bostäder (500
meter). Mark lämplig för bostäder tas inte heller i anspråk.

Uppdrag: 292126
Beställare: Luleå Miljöresurs AB

2019-03-08
Koncept
6(19)

Figur 1. Översiktskarta över Luleå med ÅVC Risslans planerade lokalisering markerad med röd
rektangel i bildens övre vänstra kvadrant.

3.2

ALTERNATIVA LOKALISERINGAR

3.2.1 LÖVSKATAN

Två alternativa lokaliseringar för den nya ÅVC:n utretts, varav en på Lövskatan och en
på Örnäset. Området på Lövskatan utgörs av ett naturområde i den södra delen av
Lövskatan, med närhet till både industrier och bostäder. Se Figur 2 nedan.
Lokaliseringen avgränsas av järnvägen och Svartövägen i öst, väst och söder. I ett tidigt
skede av detaljplaneprocessen genomfördes inledande samråd om etablering av en
ÅVC på platsen. Området ansågs dock i slutändan inte som lämpligt för en ÅVC. Detta
bland annat med anledning av närheten till bostäder (knappt 300 m).
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Figur 2. Översiktskarta med de alternativa lokaliseringarna på Lövskatan och Örnäset markerade.

3.2.2 ÖRNÄSET

Området vid Örnäset utgörs av naturmark och ytor som tidigare använts för
idrottsändamål. Det angränsar till bostadsområden i väster och söder, naturmark i norr
och innerfjärden Bredviken i öster. Se Figur 2 ovan. Området är i översiktsplanen
utpekat som mark för framtida bostäder och arbetsplatser, är detaljplanelagt för
idrottsändamål, park och plantering samt ligger inom strandskyddat område. Detta
bedömdes tillsammans med närheten till bostäder (cirka 50 meter) göra att området
inte ansågs som lämpligt för en ÅVC.

4

NOLLALTERNATIV

Enligt miljöbalken ska den verksamhet som ansökan gäller jämföras med ett
nollalternativ, vilket ska beskriva vad som händer om tillstånd inte ges. Nollalternativet
innebär att ingen ny ÅVC byggs. Övriga befintliga ÅVC:er är belägna långt från centrum
och har inte kapacitet att ta emot de mängder som tas emot på Kronan. Lämpliga
alternativa lokaliseringar, utöver Risslan, saknas. Detta innebär att ÅVC:n på Kronan
behöver vara kvar, vilket hämmar utvecklingen av det nya bostadsområdet och i
förlängningen hämmar samhällsutveckling och tillväxt i Luleå.
I nollalternativet för den detaljplanelagda fastigheten Ytterviken 17:32 är det sannolikt
att småindustri eller handel istället skulle etableras på fastigheten, eftersom en
detaljplan som medger verksamhetsområde är antagen.
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5

OMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR

5.1

PLANFÖRHÅLLANDEN

Enligt Luleå kommuns översiktsplan, som vann laga kraft 2013-05-27, ska Porsödalen
så långt som möjligt förtätas med ytterligare arbetsplatser och på sikt även få en
större inblandning av verksamheter. Detaljplan för Porsödalen, del av Ytterviken 17:32
m.fl. Kvarteret Risslan vann laga kraft 2018-02-26. Detaljplanområdet är markerat i
Figur 3 nedan. Detaljplanens omfattar utökning av Porsödalens industriområde, där
tillkommande ytor bedöms aktuella för etablering av återvinningscentral och
verksamhet för återbruk, samt ny räddningstjänst.

Figur 3. Planområdets yttre konturer markerade i rött. Område A visar den planerade ytan för ÅVC Risslan.

5.2

RIKSINTRESSEN

Området är beläget inom riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 2 § miljöbalken,
som täcker stora delar av Luleå. Området ligger också intill riksintresse för
kommunikationer enligt 3 kap. 8 § miljöbalken (Stambanan, Norrbotniabanan samt
utredningskorridor för dubbelspår Luleå-Boden). Järnvägskorridorens utbredning
redovisas i Figur 3 som området mellan planområdets södra långsida och den svarta
streckade linjen. Gammelstadsviken som är belägen nordväst om området utgör
Natura 2000-område. Natura 2000-områden utgör riksintressen enligt 4 kap. 1 och 8 §
miljöbalken.
5.3

NATUR- OCH KULTURVÄRDEN

På Lilla Mjölkuddsberget, som utgör platsen för den nya ÅVC:n, har Luleå kommun
påbörjat markarbeten för att möjliggöra utökning av Porsödalens industriområde enligt
den antagna detaljplanen. Innan detta fanns ett litet skogsområde på Lilla
Mjölkuddsberget. I samband med detaljplaneprocessen genomfördes en
naturvärdesinventering. Enligt inventeringen dominerades en stor del av skogen av
gammal tallskog med olikåldriga tallar samt inslag av gran och björk. Vid
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inventeringen påträffades spår av hackspett på stående död ved tillsammans med
vedlevande svampar och insekter. Den fridlysta växtarten revlummer fanns sporadiskt
inom området tillsammans med Motaggsvamp som är rödlistad. Idag återstår en smal
skogsbård som avgränsar området för den planerade ÅVC:n mot övriga fastigheter och
järnvägen.
Området angränsar till järnvägsspår och på andra sidan järnvägen ligger
Mjölkuddstjärnen, som bland annat hyser fåglar. 1,5 km nordväst om området finns
Gammelstadvikens naturreservat som inhyser ett rikt fågelliv och som utgör Natura
2000-område och RAMSAR-område. Inga kända kulturmiljövärden finns i området.
5.4

REKREATION OCH FRILUFTSLIV

På skogsområdet på Lilla Mjölkuddsberget fanns det tidigare små, upptrampade stigar
som användes som promenadstråk och för hundrastning. Eftersom skogen till stora
delar avverkats och området påbörjat omvandlingen till industriområde så bedöms det
inte längre nyttjas för rekreation och friluftsliv. Längs med Mjölkuddstjärnen söder om
området finns en promenadslinga med iordningställda fågelskådarplatser.
5.5

YT- OCH GRUNDVATTEN

Ytvattenförekomster inom ett par kilometers radie är Gammelstadsviken,
Björkskatafjärden, Inre Lulefjärden samt den mindre Mjölkuddstjärnen. Aktuell status
och miljökvalitetsnormer (MKN) för de närmaste större ytvattenförekomsterna
redovisas i tabell 5 nedan.
Tabell 1. Aktuell status och MKN för de närmast belägna större vattenförekomsterna (VISS, 2015).

Vattenförekomst

Aktuell status Ekologisk
status

MKN

Miljöproblem

Björkskatafjärden

Måttlig ekologisk status

Gammelstadsviken

Uppnår ej god Kemisk
status
Måttlig ekologisk status

Miljögifter
Försurning
Morfologiska
förändringar
Miljögifter
Försurning
Annat

Inre Lulefjärden

Uppnår ej god Kemisk
status
Hög ekologisk status

God ekologisk status
2027
God kemisk
ytvattenstatus
God ekologisk status
2021
God kemisk
ytvattenstatus
Hög ekologisk status
God kemisk
ytvattenstatus

Uppnår ej god Kemisk
status
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6

PLANERAD VERKSAMHET

6.1

UTFORMNING

På den nya ÅVC:n kommer följande verksamheter att bedrivas:
•
•
•

•
•

Mottagning av sorterat icke-farligt avfall från hushåll och mindre företag.
Avfallet sorteras av besökarna i olika containrar.
Mottagning av trädgårdsavfall, sten/jord och betong/tegel/keramik kommer att
ske på hårdgjord yta med olika betongfickor för olika fraktioner.
Mottagning av sorterat farligt avfall som elavfall, oljeavfall, blybatterier,
tryckimpregnerat trä samt annat farligt avfall. Avfallet lämnas av besökarna på
anvisade platser.
Mottagning av returpant (plastflaskor och metallburkar)
Mottagning av förpackningar på återvinningstation (plast-, pappers-, metall- och
glasförpackningar samt tidningar).

De olika fraktionerna samlas in och mellanlagras på anläggningen i väntan på
borttransport till godkänd mottagare för vidare behandling. Styckvis sortering kommer
att ske av personal på återvinningscentralen av mindre inkommande farligt avfall som
lämnas över disk i Miljöstationen för farligt avfall. Utsortering av felsorterat icke-farligt
avfall sker av personalen vid behov, i övrigt förekommer ingen regelrätt
sorteringsverksamhet. Ingen behandling eller bearbetning av avfall kommer att ske på
anläggningen.
I anslutning till ÅVC:n kommer det att finnas en verksamhet för återbruk där besökare
kan lämna in saker för återanvändning. Denna är fristående och ingår inte i
verksamhetsområdet för ÅVC:n.
ÅVC:ns yta kommer att uppgå till ca 22 800 m2 och preliminärt utformas enligt skiss i
Figur 4 nedan. Området kommer att hägnas in. Anläggningen kommer att utföras i två
plan. Inkommande personbilstrafik ansluter till det nedre planet och färdas därefter ett
motsols varv genom anläggningen via det övre planet. På det nedre planet kommer det
att finnas byggnad för insamling av material för återbruk, återbruksmarknad,
återvinningsstation för insamling av förpackningar samt stationer för avlämning av
vitvaror, trädgårdsavfall, sten/jord och betong/tegel/keramik. På det övre planet
kommer det att finnas ett 20-tal fasta containerplatser och en containerplats med
komprimator samt stationer för farligt avfall, elavfall och pantamera. På det övre planet
kommer det även att finnas personalutrymmen, carport, truckgarage och förråd.
Merparten av den tunga trafiken och rangeringen av containers kommer att ske på det
nedre planet, avskilt från besökare och personbilstrafik.
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Figur 4. Preliminär översiktlig ritning över verksamheten, med förtydligande av de olika delarna.
Verksamhetsområdet för ÅVC Risslan markeras med röd linje.

På anläggningen kommer det att finnas:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Ramper med ett 20-tal fasta containerplatser samt en containerplats med
komprimator, för komprimering av wellpapp.
Särskilda betongfickor på hårdgjord yta för trädgårdsavfall samt sten/jord och
betong/tegel/keramik.
Uppmarkerad hårdgjord yta, ca 300-400 m2 för uppställning av kyl, frys och
andra vitvaror, separerade från varandra.
Yta för uppställning av extra containers och behållare.
En byggnad i två våningar för kontor och personal.
En byggnad med utrymmen för mottagning, sortering och förvaring av farligt
avfall (elektronik, ljuskällor, batterier, lysrör, oljeavfall, blybatterier, kemikalier
etc.). I byggnaden kommer en invallad spilloljecistern att finnas.
Förpackningsinsamling (ansvarig Förpacknings- & Tidningsinsamlingen, FTI).
En stor pantautomat, Pantamera Express för mottagning av burkar och PETflaskor (ägare Returpack Svenska AB).
Plats för rangering av containrar och körytor för arbetsfordon.
System för dagvattenhantering.
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Alla körbara ytor inom området kommer att vara hårdgjorda och asfalterade. En
särskilt hård asfalt kommer att läggas på markplan för att bättre tåla bl.a. rangering av
tunga containers.
Även småföretag med mindre avfallsmängder har möjligheten att lämna sorterat
grovavfall, småelektronik och vitvaror mot en avgift. Avfall under producentansvar får
småföretagen lämna kostnadsfritt. Övrigt farligt avfall kommer inte att tas emot från
företag. Förorenad jord kommer inte att hanteras inom anläggningen.
6.2

AVFALLSMÄNGDER

6.2.1 TIDIGARE MÄNGDER VID ÅVC KRONAN

De insamlade mängderna icke-farligt avfall från ÅVC Kronan har under åren 2016-2018
uppgått till drygt 11 000 ton. År 2018 uppmättes mängden till 11 188 ton.
De insamlade mängderna farligt avfall från ÅVC Kronan har uppgått till ca 1000 ton
per år de senaste tre åren. Mängden farligt avfall uppgick 2018 till 1050 ton.
6.2.2 FÖRVÄNTADE MÄNGDER VID ÅVC RISSLAN

För den nya ÅVC:n har förväntade avfallsmängder beräknats. Förväntade mängder
redovisas i tabell 2 och 3. Siffror i fetstilt anger summan av en avfallskategori, följt av
en totalsumma i slutet av varje tabell. I tabell 4 redovisas hur det farliga avfallet
kommer att förvaras. Beräkningarna baseras på statistik över mottagna mängder på
befintlig ÅVC på Kronan samt beräknad ökning med hänsyn till utökad kundbas. Den
utökade kundbasen förväntas främst utgöras av kunder som idag väljer att åka till
befintlig ÅVC i Sunderbyn.
De totala förväntade årliga mängderna icke-farligt avfall kommer uppskattningsvis att
uppgå till 17 000 ton medan farligt avfall förväntas uppgå till 1 800 ton på ÅVC
Risslan. Maximal samtidig lagrad mängd farligt avfall kommer att vara 121 000 kg.
Tabell 2. Förväntade årliga mängder icke-farligt avfall vid ÅVC Risslan.

Avfallstyp
Trä
Brännbart avfall
Grovavfall
Gips
Trädgårdsavfall
Metallskrot
Restavfall
Betong/tegel/keramik
Sten/jord
Well
Plastförpackningar
Pappersförpackningar
Metallförpackningar
Glas
Returpapper
Övrig materialåtervinning
SUMMA

Avfallsmängd
prognos (ton/år)

Förvaring

4 000
2 300
1 500
400
2 800
1 100
150
1 400
1 400
500
30
30
5
100
100
1200
17 015

Container
Container
Container
Container
På hårdgjord yta
Container
Container
På hårdgjord yta
På hårdgjord yta
Komprimator
FTI Återvinningsstation
FTI Återvinningsstation
FTI Återvinningsstation
FTI Återvinningsstation
FTI Återvinningsstation
Container m.m.
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Tabell 3. Förväntade årliga mängder farligt avfall för ÅVC Risslan. Fetmarkerad text anger totalmängder
för respektive avfallstyp.

Avfallstyp

Avfallsmängd,
prognos (ton/år)

Avfallsmängd max
kg/tillfälle

Elektriska och elektroniska
produkter totalt

1 110

83 000

Diverse elektronik
Ljuskällor
Batterier
Lysrör
Vitvaror
Kyl och Frys
Oljeavfall
Blybatterier
Tryckimpregnerat trä
Annat farligt avfall totalt
Asbest
Kemikalier
SUMMA

550
10
20
10
320
200
35
90
450
75
20
55
1 760

40 000
1 500
4 000
1 500
18 000
18 000
5 000
6 000
16 000
11 000
4 000
7 000
121 000

Tabell 4. Planerad förvaring av farligt avfall vid ÅVC Risslan.

Avfallstyp

Förvaring

Plats

I burar samt container på
asfalterad yta
I boxar
I boxar
I boxar
På mark
Stående på mark

Miljöstation Elektronik och ute på
asfalterad yta,
Miljöstation Elektronik
Miljöstation Elektronik
Miljöstation Elektronik
Utomhus på hårdgjord yta, ej under tak
Utomhus på hårdgjord yta, ej under tak
Miljöstation Farligt avfall
Miljöstation Farligt avfall

Blybatterier
Tryckimpregnerat trä

I 200 l fat med lock
I invallad spilloljecistern ca
3 m3
I syrafasta boxar med lock
Container

Annat farligt avfall
Asbest

Tät container

Kemikalier

I kemlådor, fat, recitainrar

Utomhus i tät container 10 m3, ej under
tak
Miljöstation Farligt avfall

Elektriska och elektroniska
produkter
Diverse elektronik
Ljuskällor
Batterier
Lysrör
Vitvaror
Kyl och Frys
Oljeavfall
Oljefilter
Spillolja

6.3

Miljöstation Farligt avfall
Utomhus i container 38 m3, ej under
tak.

DRIFT

ÅVC:n kommer att bemannas av ca tre heltidstjänster. Anläggningen planeras vara
öppen måndagar till torsdagar kl 8-20 och fredagar kl. 8-16 samt lördagar kl. 9-16.
Öppettiderna kan dock variera. Arbetstiderna på anläggningen kommer i huvudsak
överensstämma med öppettiderna. Hämtning av vissa avfallsfraktioner kan komma att
ske under andra tider.
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6.4

TIDPLAN

När detta avgränsningssamråd är genomfört kommer en ansökan med MKB att
färdigställas. Tillståndsansökan planeras att lämnas in i juni 2019 med förhoppning om
att tillstånd kan erhållas så att bygget kan genomföras under 2020.

7

FÖRUTSEBARA MILJÖEFFEKTER OCH PLANERADE
SKYDDSÅTGÄRDER

7.1

NATURVÄRDEN OCH FRILUFTSLIV

Riksintresset för Natura 2000-området Gammelstadsviken bedöms inte påverkas
negativt med hänsyn till varken buller eller föroreningar. Bullerspridningen från ÅVC:n
är begränsad och bedöms inte bidra till ökade bullerstörningar vid Gammelstadsviken.
Åtgärder kommer att vidtas för att säkerställa att eventuellt förorenat dagvatten inte
når Gammelstadsviken. Verksamheten bedöms inte påverka syftet med riksintresset
för friluftsliv då de områden och värden som ligger till grund för utpekandet av
riksintresset inte berörs. ÅVC:n bedöms inte påverka riksintresset för
kommunikationer negativt. Ingen påtaglig skada bedöms uppstå för något av
riksintressena.
7.2

LUFT

7.2.1 LUFTFÖRORENINGAR FRÅN TRAFIK

Koldioxidutsläpp, kväveoxider och partiklar från trafik är ett mycket stort globalt
miljöproblem och kan i städer även vara ett lokalt problem för såväl hälsa som
naturmiljö. För att minimera den globala miljöpåverkan, främst koldioxidutsläppen, bör
en ÅVC placeras så att resvägen för de som ska betjänas av anläggningen blir så kort
som möjligt och med så få stopp som möjligt, samt öka möjligheterna till andra
transportmedel än bil. För denna miljöaspekt är det således främst relevant att
jämföra med nollalternativet, samt med alternativa lokaliseringar. Slutsatsen är att den
aktuella lokaliseringen har ett bra läge med avseende på transportavstånd. För att
ytterligare minska luftföroreningarna från trafik kan användningen av drivmedel internt
i verksamheten och hos entreprenörer eventuellt ses över i framtiden.
7.2.2 LUFTFÖRORENINGAR FRÅN AVFALL

Miljöskadliga utsläpp till luft kan uppkomma genom avgång av flyktiga kemiska ämnen
i t ex lack, färg, lösningsmedel och bensin. Sådana avfall måste därför förvaras i slutna
kärl och hanteras enligt särskilda rutiner. Med lämplig förvaring av kemikalier bedöms
risken för miljö- eller hälsoskadliga utsläpp som mycket liten.
En annan typ av utsläpp till luft är illaluktande gas från nedbrytning av organiskt avfall,
t ex ruttnande trädgårdsavfall, fallfrukt eller matavfall. Eftersom lättnedbrytbart avfall i
form av matavfall inte kommer att tas emot på anläggningen bedöms denna risk som
mycket liten. Avfall som lämnas i behållare för förpackningsavfall är svårt att
kontrollera. För att minimera risken för att dålig lukt ska uppstå kommer behållarna
för förpackningsavfall att tömmas med täta intervall.
7.3

YT- OCH GRUNDVATTEN

Påverkan på yt- och grundvatten kommer att minimeras genom åtgärder för
fördröjning och rening av dagvatten från området. Vilka åtgärder som vidtas kommer
att beskrivas mer utförligt i den tekniska beskrivningen och MKB:n. Dimensioneringen
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av dagvattensystemet kommer att ta hänsyn till de riktlinjer för klimatanpassning som
finns inom Luleå kommun
Vad gäller grundvattnet är det troligt att grundvattennivån sänks i den direkta närheten
till de ytor där berg behöver sprängas bort för iordningställande av
verksamhetsområdet. Asfaltering av marken inom området kommer även att minska
grundvattenbildning lokalt.
7.4

BULLER

I samband med detaljplaneprocessen genomfördes en bullerutredning där förväntade
bullernivåer beräknades. För att få ingångsdata till beräkningarna genomfördes
närfältsmätningar på aktiviteter/bullerkällor vid befintlig ÅVC på Kronan.
Aktiviteter/bullerkällor samt person- och lastbilstrafik har beräknats och kategoriseras
som industribuller. Trafik till och från verksamhetsområdet på angränsande vägar har
beräknats och kategoriseras som trafikbuller.
Resultatet visade att ÅVC Risslan förväntas ge upphov till låga ekvivalenta ljudnivåer (<
40 dBA) vid närmsta bostäder belägna på Mjölkudden, samt vid Praktiska gymnasiet.
Bullerbidraget från planerad ny väg in på ÅVC-området bedöms som försumbart då
Mjölkudden i dagsläget utsätts för höga bullertrafiknivåer från Bodenvägen.
Då beräkningarna ovan baserats på Kronans verksamhet och den planerade nya
verksamheten ÅVC Risslan förväntas ha högre kapacitet har en extra bullerbedömning
gjorts utifrån de nya förväntade mängderna tillsammans med förväntade transporter.
Den utökade kapaciteten bedöms endast påverka resultatet av bullerberäkningarna
marginellt och inga betydande skillnader bedöms uppstå.
7.5

TRAFIK OCH TRANSPORTER

Tabell 5 nedan redovisar förväntade mängder trafik och transporter på området.
Tabell 5. Förväntade trafikmängder på området.

Typ av besök
Besökare
Personal
Tunga transporter
SUMMA

Besök per dag
600 – 1 020
2-5
5-7
607 – 1 032

Antalet in- och uttransporter
per dag
1 200 – 2 040
4-10
10-14
1 214 – 2 064

Antalet besökare förväntas öka med 20 % baserat på insamlade data från ÅVC Kronan.
Detta innebär 600-1020 besökare per dag vid ÅVC Risslan. Antalet in- och
uttransporter med tunga fordon (lastbil med släp) bedöms vara i genomsnitt 6 st per
dag.
7.6

NEDSKRÄPNING

Det finns en risk att det i den dagliga driften av en ÅVC ibland kan förekomma
nedskräpning inom och utanför anläggningen på grund av tappat och kringflygande
material. Kontinuerlig städning kommer att ske för att motverka nedskräpning både
från egen verksamhet vid omlastning och tömning av containrar samt när kunder kör
avfall till anläggningen. Städning kommer att utföras i omedelbar närhet till ÅVC:n en
gång per vecka. Längs infartsvägarna kommer noggrann städning att ske vid minst två
tillfällen per år.
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7.7

SKADEDJUR

Förekomst av måsfåglar, kråkfåglar, råttor och andra skadedjur förknippas i stort sett
uteslutande med avfall som innehåller matavfall eller annat lättnedbrytbart avfall.
Lämplig hantering av avfall kommer att minimera risken för skadedjur. De typer av
avfall som kommer att hanteras i verksamheten bedöms inte attrahera skadedjur i
någon större utsträckning. Det avfall som kan innehålla matrester är det som slängs i
återvinningsstationen för förpackningar på anläggningen, vilket förvaras i slutna
containrar och töms regelbundet.
7.8

OLYCKSRISKER

7.8.1 SPILL OCH LÄCKAGE

Det finns en risk för spill och läckage av flytande kemikalier inom anläggningen. För
att minimera risken för allvarliga konsekvenser vid ett eventuellt läckage/spill finns
saneringsutrustning i form av absorberingsmaterial och täckmattor tillgängliga. I
drifts- och skyddsinstruktionerna för personalen på ÅVC:n finns rutiner vid ett
eventuellt läckage.
7.8.2 BRAND

Brand i avfall kan innebära stor miljöskada genom att avfallet kan avge miljö- och
hälsoskadlig gas. Släckningen kan dessutom orsaka utsläpp av förorenat släckvatten.
Verksamheten kommer att ha rutiner för att förebygga brand samt rutiner för konkreta
åtgärder vid eventuell brand. Rutinerna kommer att beskrivas mer utförligt i
kommande teknisk beskrivning och MKB.
7.9

MILJÖKVALITETSNORMER

Påverkan på miljökvalitetsnormerna och säkerställandet att de följs beskrivs i MKB:n.
Genomförandet av verksamheten bedöms preliminärt inte påverka MKN för dessa
vattenförekomster negativt då åtgärder ska vidtas för att fördröja och rena dagvattnet
från området.
7.10

MILJÖMÅL

Sverige har 16 miljökvalitetsmål. De miljömål som främst bedöms ha en koppling till
denna verksamhet är 1. Begränsad klimatpåverkan, 2. Frisk luft, 4. Giftfri miljö, 5.
Skyddande ozonskikt, 8. Levande sjöar och vattendrag, 11. Myllrande våtmarker, 12.
Levande skogar, 15. God bebyggd miljö samt 16. Ett rikt växt- och djurliv. En mer
detaljerad beskrivning av miljömålens kopplingar till verksamheten återfinns i MKB:n.

8

FORTSATT ARBETE

8.1

TILLSTÅNDSPRÖVNING

Efter genomfört samråd kommer en miljökonsekvensbeskrivning att arbetas fram och
avgränsas med hänsyn till inkomna synpunkter. Inkomna synpunkter kommer att
sammanfattas och bemötas i en samrådsredogörelse som biläggs den kommande
tillståndsansökan. Den tekniska beskrivningen kommer att arbetas in i MKB:n som ett
eget avsnitt och beskriva verksamheten mer ingående än vad samrådsunderlaget gör.
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INNEHÅLL MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

8.2

Kommande MKB kommer att ha samrådsunderlagets innehåll som grund men ska på
ett mer utförligt sätt beskriva förväntade miljöeffekter som verksamheten kan medföra
och planerade skyddsåtgärder. En särskilt viktig fråga att belysa i MKB:n är planerad
dagvattenhantering. Den preliminära strukturen på MKB:n ser ut på följande sätt:
•

•

•

•
•

•
•
•

Inledning
o Administrativa uppgifter
o Bakgrund
o Tillståndsprocess enligt miljöbalken
Områdesbeskrivning
o Lokalisering
o Planförhållanden
o Närliggande bostäder och verksamheter
o Riksintressen
o Naturvärden
o Kulturvärden och landskapsbild
o Ytvattenförekomster
o Grundvattenförekomster
o Markförhållanden
Teknisk beskrivning av planerad verksamhet
o Allmänt
o Utformning av anläggning
o Mängder och avfallsprognos
o Trafik
o Driftrutiner
o Dagvattenhantering
Alternativ
o Nollalternativ
o Alternativa lokaliseringar
Miljökonsekvenser och föreslagna skyddsåtgärder
o Utsläpp till luft
o Utsläpp till vatten
o Landskapsbild och kulturmiljö
o Naturmiljö
o Buller
o Transporter
o Kemikaliehantering
o Energi
o Olycksrisker
o Nedskräpning
o Skadedjur
o Friluftsliv
o Hushållning med naturresurser
Miljökvalitetsmål
Miljökvalitetsnormer
Samråd
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9

MEDVERKANDE

Vid framtagandet av samrådsunderlaget har följande personer medverkat:
Per-Anders Adolfsson, kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöchef vid Luleå Miljöresurs AB.
Över 30 års yrkeserfarenhet inom produktion med bl.a. kvalitet och miljö som
ansvarsområden. Högskolestudier med inriktning på kemi.
Cecilia Hultin, miljöingenjör vid Luleå Miljöresurs AB.
Civilingenjör inom naturresursteknik med inriktning malmmineral och miljögeokemi.
Elin Elfving, uppdragsansvarig på Tyréns AB. Miljökonsult/MKB-utredare med 7 års
erfarenhet av tillståndsprövningar för olika typer av verksamheter, till exempel MKB för
vägar och järnvägar, nätkoncession, vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet.
Civilingenjör inom naturresursteknik med inriktning mark och vattenresurser.
Elvira Lindström, handläggare samrådsunderlag. Miljöspecialist vid Tyréns AB.
Civilingenjör inom naturresursteknik med inriktning miljö och vatten.
Jonas Aråker, bullerutredare. Akustiker vid Tyréns AB. Mer än 8 års erfarenhet med
frågor inom främst industri- och samhällsbuller. Högskoleingenjör inom ljuddesign.
Johanna Thurdin, kvalitetsgranskare. Miljökonsult vid Tyréns AB. Johanna har arbetat
med tillståndsprövningar för olika typer av miljöfarlig verksamhet i över 15 år.
Civilingenjör inom samhällsbyggnadsteknik med inriktning teknisk miljövård

10 REFERENSER
Luleå kommun (2016)

Planbeskrivning. Detaljplan för del av Porsödalen, del av
Ytterviken 17:32 m.fl. kv Risslan

Tyréns AB (2017)

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan och
tillståndsansökan för del av Ytterviken 17:32 m. fl.

Tyréns AB (2017)

Lilla Mjölkuddsberget Bullerutredning

VISS (2015)

Vatteninformationssystem Sverige

Uppdrag: 292126
Beställare: Luleå Miljöresurs AB

2019-03-08
Koncept
19(19)

