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Beslut om tillstånd inom Gäddviks vattenskyddsområde   

Företag:     Luleå MiljöResurs AB 

Organisationsnummer:  556019-0331 

Fastighetsbeteckning:  STORHEDEN 1:48      

Besöksadress:   Murbruksvägen 4 

         

Beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna tillstånd till hantering 

av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor samt yrkesmässig 

hantering och förvaring av för grundvattnet skadliga kemikalier i 

enlighet med inlämnad tillståndsansökan. 

 

 Tillståndet omfattar följande: 

 

1a) Förvaring av högst 15 000 liter vid ett och samma tillfälle i cistern, 

bestående av petroleumprodukter.  

 

1b) Förvaring av högst 700 liter vid ett och samma tillfälle som förvaras 

på annat sätt än i cistern, bestående av petroleumprodukter och andra 

brandfarliga vätskor. 

 

1c) Förvaring av högst 5 000 liter vid ett och samma tillfälle, bestående av 

andra för grundvatten skadliga kemikalier. 

 

2. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avvisa den del av ansökan som 

avser hantering av avfall. 

 

Rätt att överklaga 

Ni har rätt att överklaga beslutet. Information om hur ni överklagar bifogas. 

 

Motiv för beslutet 

Hanteras petroleumprodukter, andra brandfarliga vätskor samt andra för 

grundvattnet skadliga kemikalier enligt föreskrifterna?  

Verksamheten är tillståndspliktig enligt gällande vattenskyddsföreskrifter 

för Gäddviks grundvattentäkt, nedan kallade vattenskyddsföreskrifterna, på 
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grund av den volym kemikalier som hanteras i verksamhet. Enligt 

vattenskyddsföreskrifterna krävs tillstånd för hantering av mer än 250 liter 

petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor. Vidare krävs också 

tillstånd för yrkesmässig hantering och förvaring av för grundvattnet 

skadliga kemikalier utöver vad som normalt förekommer i hushåll.  

 

Luleå MiljöResurs AB, nedan kallat bolaget, har redovisat att samtliga 

kemikalier är invallade i enlighet med gällande krav. Miljö- och 

byggnadsförvaltningen bedömer att bolaget uppfyller kraven angående 

förvaring av de kemikalier som bolaget hanterar.  

 

Är hantering av avfall inom vattenskyddsområdet tillståndspliktigt? 

Bolaget har också ansökt om att få bedriva avfallshantering, vilket bolaget 

anger utgörs av sortering och lagring av icke-farligt avfall, på fastigheten. 

Enligt 21 § första stycket vattenskyddsföreskrifterna anges att förvaring av 

avfall och förorenade massor direkt på mark är förbjuden. Då bestämmelsen 

är utformad på ett sådant sätt som anger att en viss form av hantering är 

förbjuden, samt inte anger något utrymme för att tillstånd kan sökas för det 

som annars är förbjudet, bedömer miljö- och byggnadsförvaltningen att 

någon möjlighet att ansöka om tillstånd för den delen inte finns. Miljö- och 

byggnadsförvaltningen anser därmed att ansökan i den delen ska avvisas.  

 

Ska tillstånd meddelas för hantering av petroleumprodukter, andra 

brandfarliga vätskor samt andra för grundvattnet skadliga kemikalier? 

Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer att tillstånd kan beviljas under 

förutsättning att hantering och lagring sker i enlighet med de uppgifter som 

lämnats i ansökan samt de kompletteringar som lämnats in. Miljö- och 

byggnadsförvaltningen bedömer att bolaget uppfyller gällande krav enligt 

vattenskyddsföreskrifterna för den hantering av kemikalier bolaget utför på 

fastigheten och att tillstånd därmed kan lämnas. Miljö- och 

byggnadsförvaltningen konstaterar att den verksamhet bolaget bedriver 

sedan tidigare har tillstånd enligt miljöbalken. Med anledning av detta 

bedömer miljö- och byggnadsförvaltningen att förvaring av mer än 5 000 liter 

petroleumprodukter i cistern kan tillåtas.  

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer att det är nödvändigt att 

begränsa hur stor mängd av olika kemikalier som får förvaras vid ett och 

samma tillfälle. Detta med hänsyn till att uppnå ett tillräckligt bra skydd för 

grundvattentäkten. Tillståndet ska därför begränsas på ett sådant sätt att det 

omfattar högst de mängder av kemikalier som bolaget ansökt om. Därmed 

får endast högst 15 000 liter förvaras vid ett och samma tillfälle i cistern, 700 

liter förvaras vid ett och samma tillfälle som förvaras på annat sätt än i 

cistern, bestående av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor 
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samt 5 000 liter förvaras vid ett och samma tillfälle bestående av andra för 

grundvatten skadliga kemikalier. 

 

Beskrivning av ärendet 

Verksamheten ligger inom sekundär skyddszon A. Ansökan avser tillstånd 

för befintlig hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga 

vätskor samt yrkesmässig hantering och förvaring av för grundvattnet 

skadliga kemikalier. I verksamheten hanteras olika typer av 

petroleumprodukter, brandfarliga vätskor, andra kemikalier och 

bekämpningsmedel. En tankstation med två cisterner för diesel finns inom 

fastigheten. Totalt förvaras ca 15 700 liter petroleumprodukter och andra 

brandfarliga vätskor, var av ca 15 000 liter i cistern, vid ett och samma 

tillfälle. Totalt förvaras ca 5 000 liter andra för grundvattnet skadliga 

kemikalier. Utöver detta finns ca 60 mekaniska fällor och stationer med bete 

för råttbekämpning. Vid tidpunkten för när tillståndsansökan lämnades in 

fanns endast mekaniska fällor utplacerade. Luleå MiljöResurs AB har dock 

uppgett att stationer med råttgift kan komma att användas om behov finns. 

 

För att uppfylla förvaringskraven i vattenskyddsföreskriften kommer 

kemikalier att förvaras inom invallning. Av verksamhetens ansökan 

inklusive komplettering framgår det att hela den lagrade volymen kan 

samlas upp vid ett läckage. 

 

Ärendets handläggning 

Luleå MiljöResurs AB, f.d. Luleå Renhållning AB, lämnade in en ansökan om 

tillstånd inom vattenskyddsområde för Gäddviks grundvattentäkt den 18 

maj 2017 till miljö- och byggnadsnämnden. Ansökan gällde hantering av 

petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor, yrkesmässig hantering 

och förvaring av för grundvattnet skadliga kemikalier samt avfallshantering. 

Ansökan skickades till stadsbyggnadsförvaltningen, VA-avdelningen, som är 

huvudman för grundvattentäkten, för kännedom och eventuellt yttrande.  

 

Stadsbyggnadsförvaltningen, VA-avdelningen, har i huvudsak lämnat 

synpunkter om att tillstånd inte bör meddelas förrän Luleå MiljöResurs AB 

uppfyller kraven i gällande vattenskyddsföreskrifter. 

Stadsbyggnadsförvaltningen, VA-avdelningen, har framfört synpunkter om 

att förvaringen av kemikalierna är bristfällig då förvaringen inte uppfyller 

kraven på invallning enligt vattenskyddsföreskrifterna. 

Stadsbyggnadsförvaltningen, VA-avdelningen, anser att tillstånd inte ska 

meddelas förrän bristerna är åtgärdade och att bolaget kan visa på ett fullgott 

skydd vid eventuellt läckage.  

 



 

LULEÅ KOMMUN   Dnr M-2017-1447 4 (4) 
Miljö- och byggnadsnämnden    

  2018-11-12   
    

 

Luleå MiljöResurs AB har fått möjlighet att bemöta 

stadsbyggnadsförvaltningen, VA-avdelningen, yttrande. Luleå MiljöResurs 

AB har i huvudsak anfört att bolaget påbörjat att åtgärda de brister som 

stadsbyggnadsförvaltningen, VA-avdelningen, påpekat.  

 

Den 23 februari och den 22 mars 2018 kompletterade Luleå MiljöResurs AB 

ansökan med uppgifter om hur ovan nämnda brister åtgärdats. Med 

anledning av detta fick stadsbyggnadsförvaltningen, VA-avdelningen, 

möjlighet att lämna synpunkter. Stadsbyggnadsförvaltningen, VA-

avdelningen, meddelade att de inte har några synpunkter med anledningen 

av de kompletterade uppgifterna.  

 

Lagstöd 

Beslutet är fattat med stöd av 7 kapitlet 22 § miljöbalken och med hänvisning 

till 2 kapitlet 3 och 7 § § miljöbalken samt 16, 17 och 21 §§ i 

vattenskyddsföreskrifterna för Gäddviks grundvattentäkt (25 FS 2014:3 A2).  

 

Upplysningar 

Avgift för prövning av ansökan 

Beslut om avgift för prövning av ansökan om tillstånd enligt 

vattenskyddsföreskrifterna kommer att tas i ett separat beslut.  

 

Ändring av verksamheten 

I det fall hanterad mängd ändras eller om nya produkter ska försvaras i 

verksamheten kan en ny ansökan behöva lämnas in. 

 

 

  

William Jonsson 

Miljöinspektör 

 

 

Bilaga 

 

Hur man överklagar 


