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Miljöprövningsdelegationen

 

Lantmännen Cerealia AB
Att Ola Adlerfalk
Box 30192 
104 25 Stockholm

 

POSTADRESS 751 86 UPPSALA  GATUADRESS Bäverns gränd 17
TELEFON 010-22 33 000  FAX 010-22 33 010

E-POST uppsala@lansstyrelsen.se  WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/uppsala

Slutliga villkor för produktion av spannmålsprodukter på fastigheterna 
Stormhatten 2 och Stormhatten 3 i Strängnäs kommun 
Verksamhetskod 15:90 enligt 5 kap. 10 § Miljöprövningsförordningen (2013:251)
IED-kod 6.4ii enligt bilaga 1 till direktiv 2010/75/EU.
2 bilagor

Beslut
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län beslutar med stöd av 22 
kap. 27 § miljöbalken att följande slutliga villkor ska gälla för buller i tillstånd enligt 
miljöbalken meddelat den 5 augusti 2016 (dnr. 551-4022-15) av 
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län för Cerealia AB:s 
(bolaget) verksamhet.

Den ekvivalenta sammanlagda ljudnivån från verksamheten på fastigheterna Stormhatten 
2 och Stormhatten 3 får utomhus vid bostäder inte överstiga följande värden. 

50 dBA helgfri måndag-fredag kl. 6.00-18.00
40 dBA nattetid kl. 22.00-6.00
45 dBA övrig tid

Momentana ljud nattetid får uppgå till högst 55 dBA.

Begränsningsvärdena ska kontrolleras genom immissionsmätningar eller 
närfältsmätningar och beräkningar. Resultaten ska redovisas som frifältsvärden. 
Ekvivalentvärdena ska bestämmas för de tider då verksamheten pågår. Kontroll ska ske 
så snart det skett förändringar i verksamheten som kan medföra mer än obetydligt ökade 
bullernivåer, eller på anmodan från tillsynsmyndigheten. 

Mellan kl. 22.00-6.00 får inte Pelletspressen vara i drift. Delegation

Prövotiden som föreskrevs i tillståndet avslutas härmed. 

Kungörelsedelgivning
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Delegation
Miljöprövningsdelegationen överlåter med stöd av 22 kap. 25 § tredje stycket 
miljöbalken till tillsynsmyndigheten att medge undantag från bestämmelsen om att 
pelletspressen inte får vara i drift nattetid, förutsatt att bolaget kan visa att bullervillkoret, 
genom vidtagna åtgärder, kan innehållas.

Kungörelsedelgivning
Miljöprövningsdelegationen beslutar att kungörelse om detta beslut ska införas 
inom 10 dagar från datum för beslutet i Post- och Inrikes Tidningar samt i 
Eskilstunakuriren/Strängnäs och Mariefreds tidning Måsen (se bilaga 2). 
Kungörelsedelgivningen sker enligt reglerna i 47 och 49 §§ delgivningslagen 
(2010:1932).

Redogörelse för ärendet
Tidigare beslut
Miljöprövningsdelegationen meddelade den 5 augusti 2016 bolagets tillstånd för 
produktion av 140 000 ton spannmålsprodukter per år (dnr 551-4022-15). 
Miljöprövningsdelegationen sköt upp avgörandet av slutliga villkor gällande buller från 
verksamheten på en prövotid. Tillståndet innehöll ett utredningsvillkor som innebar att 
bolaget skulle lämna in en utredning med förslag på bullerbegränsande åtgärder och en 
redovisning av kostnader för sådana åtgärder till Miljöprövningsdelegationen senast den 
10 september 2018.
Ärendets handläggning. 
Bolaget kom in med en prövotidsutredning till Miljöprövningsdelegationen den 8 januari 
2019. Miljöprövningsdelegationen förelade bolaget att komma in med komplettering. Då 
bolaget inte kom in med en utredning i tid kungjordes ansökan om slutliga villkor den 4 
juni 2019 med de handlingar som då fanns tillgängliga i ärendet. Prövotidsredovisningen 
skickades också på remiss till Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, 
Samhällsbyggnadskontoret i Strängnäs kommun samt Länsstyrelsen i Södermanlands län.
Bolaget har den 14 juni 2019 skickat in en komplettering av åtgärdsplanen, daterad den 
29 maj 2019. Även kommunens miljöförvaltning har fått kompletteringen. De grannar 
som yttrat sig i ärendet har fått kompletteringen på remiss.  
Sökandens prövotidsredovisning
Den 8 januari 2019 inkom bolaget med en bullerutredning utförd av Åf Infrastructure 
AB. Såsom kommentar till utredningen angav bolaget i huvudsak följande. 
Bolaget har under 2018 genomfört en rad åtgärder. Immissionsmätning av ljudnivåer från 
verksamheten genomfördes den 22 januari 2018. Resultatet från mätningen visar att 
bolaget inte uppfyller villkoren. Handlingsplan utarbetades för att reducera ett flertal 
ljudkällor. Bolaget har monterat 3 st ljudhuvar, flyttat utsläppspunkter på 2 st spärrfilter, 
monterat ljuddämpning på detta aspirationssystem samt omplacerat en större blåsmaskin. 
Den 24 september genomfördes en andra immissionsmätning av ljudnivåer från 
verksamheten. Tyvärr visade det sig att väderleksförhållandena inte var ok för en 
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representativ mätning. En tredje immissionsmätning av ljudnivåer från verksamheten 
genomfördes den 25 oktober. Väderleksförhållandena var ok men tyvärr visade det sig att 
villkoren inte uppfylldes trots genomförda förändringar. Efter det preliminära resultatet 
från mätning 3 beslutade företaget att genomföra en fördjupad bullerkartläggning. 
Bullerinventering genomfördes den 14 november på Stormhatten 3 och den 6 december 
på Stormhatten 2. Åtgärdsförslag är framtagna och en detaljerad handlingsplan kommer 
att utarbetas under Q1 2019. Kostnader över eventuella åtgärder är mycket svåra att 
uppskatta och varierar mycket beroende på svårighetgraden i den tekniska lösningen. 
Bolaget kommer att prioritera de "lättare" förbättringarna.
I bullerrapport, utfärdad av Åf-Infrastructure AB den 29 maj 2019, som inkom till 
Miljöprövningsdelegationen den 14 juni 2019, anges följande. 
Bolaget har efter den senaste immissionsmätningen monterat ljuddämpare på de tre 
starkaste ljudkällorna (med utblås vända bort från närmsta bebyggelse) samt ljudisolerat 
två fasader till en byggnadsdel som inrymmer bullrande utrustning. Immissionsmätning 
av ljudnivåer från verksamheten har utförts den 13 maj 2019. Mätningarna har utförts 
enligt den av Naturvårdsverket rekommenderade mätmetoden för externt industribuller 
(Naturvårdsverkets meddelande 6/1984, Metod för immissionsmätning av externt 
industribuller). Mätningarna utfördes i fritt fält i tre mätpunkter vid närmsta bebyggelse. 
Två av mätpunkterna var samma som har använts vid de tidigare mätningarna. En ny 
mätpunkt, kallad 1b, lades till efter att boende på Gorsingeholm 5 framfört att ljudet 
upplevs tydligare på en höjd snett bakom huset där det finns en uteplats. Audiofiler 
spelades in i alla mätpunkterna. 
Verksamheten kördes i olika driftfall vid mättillfället för att under kontrollerad form hitta 
ett godkänt driftfall. Mätningen startades med verksamheten helt avstängd för att 
kontrollera bakgrundsnivån. Därefter startades en process åt gången fram till att hela 
verksamheten i Valskvarn kördes med full drift. Kontinuerlig kontakt hölls mellan 
mätpersonal och kontrollrummet under mätningen. 
De uppmätta ekvivalenta ljudnivåerna i mätpunkterna framgår av följande tabell. 

Dri f  Driftfall/Mätpunkt ekv ljudnivå dBA

MP 1

Ekv ljudnivå dBA

MP 1b

Ekv ljudnivå dBA

MP 2

Innehåller 
mätperioden 
bullervillkoret

Dag/övrig/natt? 
Bakgrundsnivå, ingen 
verksamhet

27 27 26 Ja/Ja/Ja

Mjölsilo 38 36 38 Ja/Ja/Ja
Ovanstående samt 
Renseri/Kvarn

38 37 39 Ja/Ja/Ja

Ovanstående samt 
Blanderi

39 38 39 Ja/Ja/Ja

Ovanstående samt 
rundkörning kli

40 39 40 Ja/Ja/Ja
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Ovanstående samt 
Pelletspress 

45 42 43 Ja/Ja/Nej

Bidrag från fordonspassager och övriga störningar har exkluderats från resultaten. Ingen 
korrektion för bakgrundsnivå har utförts för de redovisade resultaten eftersom 
bakgrundsnivån var mer än 10 dBA lägre än ljudnivån under drift. Inga hörbara toner 
eller momentana ljud registrerades från verksamheten. Vid full drift på hela 
verksamheten i Valskvarn överskrider de uppmätta ekvivalenta ljudnivåerna vid 
bebyggelsen värdena i verksamhetens tillstånd för tidsperioden natt kl. 22.00-6.00, men 
innehåller värdena för dag och övrig tid. Värdena för tidsperioden natt innehålls då 
verksamheten körs utan Pelletspressen i drift. 
Full drift kan därmed tillåtas under dag och övrig tid, under nattetid måste Pelletspressen 
vara avstängd.

Yttranden 
Yttrande över ansökan har kommit in från Samhällsbyggnadskontoret, Strängnäs 
kommun samt grannar till verksamheten. Länsstyrelsen i Södermanlands län och Havs-
och vattenmyndigheten avstod från att svara.  

Samhällsbyggnadskontoret i Strängnäs anför i huvudsak följande.
Det är rimligt att bullervillkoren omfattar både Stormhatten 2 och Stormhatten 3 då 
det är ”samma verksamhet” som ligger på två fastigheter. Samhällsbyggnads-
kontoret anser också att det är rimligt att Naturvårdverkets rekommendationer för 
ljudnivåer vid bostadshus ska gälla.

Grannar anför i huvudsak följande.
Grannarna till verksamheten har yttrat sig och meddelat att de under lång tid störts 
och fortfarande störs av buller från verksamheten. Kritik har framförts över hur 
bullermätningarna utförts på så sätt att anläggningen inte har varit i full drift vid 
mättillfällena.

Bemötande 
Bolaget har givits möjlighet att bemöta inkomna yttranden men inte svarat. 

Miljöprövningsdelegationens bedömning 

Eftersom slutliga villkor fastställs ska prövotiden U1 som föreskrevs i tillståndet 
avslutas. 
De åtgärder som utförts samt de bullermätningar och beräkningar som gjorts ger att 
bullerbegränsningsvärdena kan innehållas under förutsättningar att Pelletspressen inte 
körs under nattetid, kl. 22.00-6.00. Miljöprövningsdelegationen finner därför skäl att 
Pelletspressen hålls stängd nattetid, kl. 22.00-6.00. Om bolaget istället för att hålla 
pelletspressen stängd nattetid föreslår åtgärder som medför att bullervillkoret kan 
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innehållas får tillsynsmyndigheten besluta om åtgärder och undantag från förbudet om 
verksamhet nattetid.
Miljöprövningsdelegationen bedömer således att det är rimligt att kräva att bolagets drift 
begränsas nattetid, men att det samtidigt ges möjlighet att frångå begränsningen under 
förutsättning att åtgärder vidtas så att bullergränsvärdena ändå kan följas. 

Information
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 Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, se bilaga 1.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län. I 
beslutet har länsassessor Mikaela Öster och miljösakkunnig Pia Persson Holmberg 
deltagit. Ärendet har beretts av miljöskyddshandläggare Lars Johnsson.   

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilagor:
1. Hur man överklagar till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen.
2. Kungörelsedelgivning 

Kopia till:
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se
Havs- och Vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se
Samhällsbyggnadskontoret i Strängnäs kommun
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Esbjörn Eriksson ebbelee@hotmail.com
Maria Hamrin mianhamrin@hotmail.com

-----------------------
Miljöskyddsenheten (PPH) 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
mailto:registrator@naturvardsverket.se
mailto:havochvatten@havochvatten.se
mailto:ebbelee@hotmail.com
mailto:mianhamrin@hotmail.com
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Rättsenheten (GL)
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Bilaga 1

HUR MAN ÖVERKLAGAR HOS MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN 

Om Ni är missnöjd med Miljöprövningsdelegationens beslut kan ni överklaga detta hos mark- och 
miljödomstolen, Nacka tingsrätt.

Det gör Ni genom att i ett brev till mark- och miljödomstolen

-- tala om vilket beslut Ni överklagar, t ex genom att ange ärendets nummer (diarienummer) och

-- redogör för dels varför Ni menar att Miljöprövningsdelegationens beslut är felaktigt, dels hur Ni anser att 
beslutet ska ändras.

Ni undertecknar brevet, förtydligar namnteckningen och uppger Ert personnummer eller 
organisationsnummer, samt postadress och telefonnummer.

Om Ni har handlingar eller annat som Ni anser stöder Er ståndpunkt, så bör Ni skicka med det.

Ni kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt Er.

Brevet ska lämnas/skickas till Länsstyrelsen i Uppsala län och inte till mark- och miljödomstolen. 

Länsstyrelsens adress och telefonnummer framgår av sidfoten på första sidan av beslutet.

Länsstyrelsen måste ha fått Ert brev inom tre veckor från dagen för delgivningen av beslutet, annars kan Ert 
överklagande inte tas upp.

Om den som överklagar är en part som företräder det allmänna, ska överklagandet dock ha kommit in inom tre 
veckor från den dag då beslutet meddelades.

Har Ni ytterligare frågor kan Ni kontakta Länsstyrelsen på e-post uppsala@lansstyrelsen.se eller telefonnummer 
010-223 30 00. Ange beslutets diarienummer.

Kungörelsedelgivning

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län, har den 10 oktober 2019 (dnr: 551-
141-19) beslutat att meddela Cerealia AB slutliga villkor enligt 9 kap. miljöbalken att vid 
anläggningen för spannmåls-produktion på fastigheterna Stormhatten 2 och Stormhatten 3 i 
Strängnäs kommun.

Beslutet finns tillgängligt på Länsstyrelsens diariestation, Bäverns gränd 17 i Uppsala och 
Stabsavdelningen, Nygatan 10 Strängnäs. Aktförvarare är Josefin Winnfors.

Beslutet får överklagas inom tre veckor räknat från den 24 oktober 2019, då delgivning anses ha 
skett.
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