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SAMMANTRÄDESDATUM

2014-03-27

Plats och tid

Förvaltningsbyggnaden, torsdag 27 mars 2014, kl 08.30 – 11.00

Beslutande

Gunnar Johansson (s), ordf
Bo Goding (v)
Magnus Mörtling (s)

Närvarande ersättare

Övriga deltagare

Elisabet Sandin, bygg- och miljöchef
Arto Koivumaa, räddningschef

Utses att justera

Magnus Mörtling

Justeringens plats och tid

Förvaltningsbyggnaden, måndag 31 mars 2014

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

8 - 10

Elisabet Sandin
Ordförande

Gunnar Johansson

Justerande

Magnus Mörtling
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Jävsnämnden

Sammanträdesdatum

2014-03-27

Datum för anslags uppsättande

2014-03-31

Förvaringsplats för protokollet

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Elisabet Sandin

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

2014-04-22

Sammanträdesprotokoll
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SAMMANTRÄDESDATUM
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§8

Godkännande av ärendelista
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat och godkänner ärendelistan.
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§9

Dnr 265/14-RÄADM, 280/14-RÄADM, 281/14-RÄADM

Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor
Beslut
Jävsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att fastställa handlingsprogram enligt förslag,
att gälla under kommande mandatperiod 2015 – 2018.
Jävsnämnden fastställer delprogram till handlingsprogram, brandförebyggande verksamhet och operativa insatser, under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer handlingsprogram 2015 – 2018 enligt ovan.
Beskrivning av ärendet
Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor skall en kommun ha ett handlingsprogram
för förebyggande verksamhet och räddningstjänst. Handlings- programmet skall antas av
kommunfullmäktige inför varje ny mandatperiod. Innan programmet antas skall samråd
ha skett med de myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken.
Efter att jävsnämnden behandlat ärendet och fattat beslut kommer samråd att ske med
berörda myndigheter. Remissvar från samråden kommer att beaktas och eventuella justeringar i nuvarande förslag kommer att utföras i god tid innan kommunfullmäktige antar
handlingsprogrammet.

Övriga upplysningar
I ärendet föreligger samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse
Expedieras
Kommunstyrelsen
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§ 10

Dnr 226/14-MPA

Anmälan enligt miljöbalken om användning av avfall för anläggningsändamål på fastigheten Färmsnäs 1:6
Beslut
Jävsnämnden förelägger med stöd av miljöbalken 26 kap § 9 och med hänvisning till
2 kap 3 § samhällsbyggnadsförvaltningens avdelning för teknisk försörjning om följande
försiktighetsmått för verksamheten;
- Endast betong, tegel och takpannor får användas för anläggningsändamål i krossade/bearbetade fraktioner, vilket innebär bearbetning av avfallet i huvudsak till fraktionen 0200 mm,
- armeringsjärn från betongen ska sorteras ut,
- om eventuella olje/bränslespill skulle uppkomma ska detta omedelbart saneras och anmälas till jävsnämnden,
- tillse att det ej uppstår olägenhet för omgivningen i form av buller,
- uppstår problem med diffus damning från verksamheten åligger det
verksamhetsutövaren att vidta ytterligare åtgärder för att begränsa damning,
- övrigt avfall som uppkommer ska hanteras på ett godtagbart sätt, transporteras av godkänd transportör samt slutligt omhändertas av godkänd mottagare,
- uppläggningen ska utformas så att den smälter in i omgivningen.
I övrigt ska verksamheten bedrivas i enlighet med anmälan daterad 6 mars 2014.
Beskrivning av ärendet
Jävsnämnden har mottagit anmälan från samhällsbyggnadsförvaltningens avdelning för teknisk försörjning i enlighet med miljöprövningsförordningen (2013:251) 29 kap 14 §, kod
90.140 C, om användning av avfall för anläggningsändamål på fastigheten Färmsnäs 1:6.
90. Verksamhetskod 90.140 gäller för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan
förorena mark, vattenområde eller grundvatten om föroreningsrisken är ringa.
Enligt anmälan planerar avdelning för teknisk försörjning att riva den f d skolbyggnaden.
Byggnaden har källarvåning som avses återfyllas med rivningsavfall i form av krossad betong, tegel och takpannor från övriga byggnaden.
Jävsnämnden har i enlighet med 25 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
kommunicerat ärendet med länsstyrelsen och per telefon förtydligat ärendet för länsstyrelsens handläggare 18 mars 2014 om syftet med anläggningen. Länsstyrelsen har därefter
inga erinringar mot den planerade verksamheten.
Jävsnämnden bedömer att användning av avfallet för anläggningsändamål, i enlighet
med inkommen anmälan kan ske och under förutsättning att ställda försiktighetsmått enligt
detta beslut följs. Hanteringen med avfallet för anläggningsändamål bedöms vara ett återvinningsförfarande där avfall ersätter traditionella anläggningsmaterial samt att avfallet
måste ses som konstruktionsmaterial för att återfylla källarvåningen. Ett antal transporter
elimineras genom att verksamheten kan bedrivas.
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Jävsnämnden vill påpeka vikten av att armeringsjärn utsorteras samt att avfallet bearbetas/krossas upp till lämpliga fraktioner. I det här fallet menas med lämpliga fraktioner att
betongen i huvudsak ska krossas/bearbetas till fraktionen 0-200 mm.
Övriga upplysningar
I ärendet föreligger samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 226/14-MPA
./.

Jävsnämndens beslut kan överklagas hos länsstyrelsen i Norrbottens län inom tre veckor
från den dag klaganden tog del av beslutet, se bilaga.
Expedieras
Samhällsbyggnadsförvaltningen, avd för teknisk försörjning
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