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Milj öprövningsdelegationen Trosa kommun 
Teknik- och servicenämnden 
619 80 TROSA 

Kungörelsedelgivning 

Ändring av tillstånd enligt miljöbalken för Trosa kommun 
avseende flytt av återvinningscentral inom fastigheterna 
Åby 2:59 och Kroka 1:1 i Trosa kommun 
Verksamhetskod 90.30 enligt 29 kap. 48 §, Verksamhetskod 90.50 enligt 29 kap. 50 § och 
verksamhetskod 90.70 enligt 29 kap. 42 § miljöprövningsförordningen (2013:251) 
2 bilagor 

Beslut 
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län lämnar med stöd av 
16 kap. 2 § miljöbalken, Trosa kommun, med organisationsnummer 212000-2957, 
ändringstillstånd avseende flytt av återvinningscentral inom, i huvudsak, befintligt 
verksamhetsområde på fastigheterna Åby 2:59 och Kroka 1:1 i Trosa kommun. 

Ändringen gäller flytt av återvinningscentral. 

Tillståndet gäller tills vidare. 

Milj öprövningsdelegationen godkänner med stöd av 6 kap. milj öbalken den i 
ärendet upprättade milj ökonsekvensbeskrivningen. 

Villkor 
15. Dagvatten från verksamhetsområdet ska renas i en reningsanläggning med 
slam- och oljeavskiljning. Anläggningen ska dimensioneras för ett 10-årsregn 
och vara förberedd för provtagning av utgående vatten. Samråd ska ske med 
tillsynsmyndigheten om den närmare utformningen av anläggningen innan 
anläggningsarbetena påbörjas (delegation). 

16. Verksamhetsytorna ska sopas regelbundet, dock minst tre gånger per vecka. 

Delegation 
Miljöprövningsdelegationen överlåter med stöd av 22 kap. 25 § tredje stycket 
milj öbalken åt tillsynsmyndigheten att vid behov besluta om ytterligare villkor 
avseende: 
Den nämnare utformningen och skötseln av reningsanläggningen (villkor 15). 
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I övrigt gäller tidigare meddelat tillstånd med villkor beslutade av 
Milj öprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Uppsala län den 17 december 2013, 
dnr. 551-4643-12. 

Igångsättningstid 
Milj öprövningsdelegationen anger ingen tid inom vilken verksamheten ska ha satts 
igång eftersom tillståndet avser en verksamhet som redan pågår. 

Kungörelsedelgivning 
Milj öprövningsdelegationen beslutar att kungörelse om detta beslut ska införas 
inom 10 dagar från datum för beslutet i Post- och Inrikes Tidningar samt i 
ortstidningen Södermanlands Nyheter (se bilaga 2). Kungörelsedelgivningen sker 
enligt reglerna i 47 och 49 §§ delgivningslagen (2010:1932). 

Redogörelse för ärendet 

Bakgrund 
Atervinningscentralen är i dagsläget belägen centralt i verksamhetsområdet. De 
privatpersoner som besöker återvinningscentralen behöver därmed passera den del 
av verksamhetsområdet som används av företag. Placeringen innebär också att en 
större mängd tyngre transporter passerar återvinningscentralen och använder samma 
vägar som privatpersonerna. Lokaliseringen är problematisk med tanke på säkerhet, 
trafikmiljö, samt personalens arbetsmiljö. 

Som en del i arbetet med sluttäckningen av deponin i verksamhetsområdet så 
kommer den yta som återvinningscentralen använder idag behöva täckas, i enlighet 
med godkänd avslutningsplan för deponin (Länsstyrelsen i Södetmanlands län 
beslut den 29 april 2008, dnr. 555-6873-2002, dossiernummer 0480-060-002). 
Eftersom verksamheten då behöver flyttas, åtminstone tillfälligt, så finns det stora 
fördelar med att hitta en permanent ny lokalisering av återvinningscentralen inom 
eller i anslutning till verksamhetsområdet. 

Samråd 
Den 19 februari 2018 hölls ett samrådsmöte på Länsstyrelsen i Södermanlands län. 
Den 6 mars 2018 skickades informationsmaterial och förfrågan om synpunkter till 
Trosa kommuns miljönämnd, närboende och övriga berörda. 

Enligt beslut från Länsstyrelsen i Södermanlands län den 23 maj 2018 bedöms 
ändringen av verksamheten inte medföra betydande miljöpåverkan. Enligt 
6 kap. 47 § milj öbalken räcker det då med att en liten milj ökonsekvensbeskrivning 
tas fram. 

Ärendets handläggning 
Ansökan med milj ökonsekvensbeskrivning kom in till Milj öprövningsdelegationen 
den 6 juni 2018. Efter kompletteringar kungjordes ansökan i ortstidningen 
Södermanlands Nyheter och remitterades till Miljönämnden i Trosa kommun 
(nämnden) och Länsstyrelsen i Södermanlands län (länsstyrelsen). Yttranden har 
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kommit in från nämnden och länsstyrelsen. Kommunen har beretts möjlighet att 
bemöta yttrandena. 

Ansökan med yrkanden, åtaganden och förslag till villkor 

Yrkanden 
Trosa kommun ansöker om ändringstillstånd för en förändrad lokalisering av 
återvinningscentralen, i enlighet med karta i bilaga 2. Området ligger i huvudsak 
inom det verksamhetsområde som omfattas av tillståndet enligt 9 kap milj öbalken 
för verksamhet vid Korslöts avfallsanläggning. Tillståndet har dnr. 551-4643-12 
och beslutades den 17 december 2013 i Miljöprövningsdelegationen vid 
Länsstyrelsen i Uppsala län. Verksamheten kommer i övrigt att följa det givna 
tillståndet och meddelade villkor. 

Verksamheten omfattas av tillstånd från Milj öprövningsdelegationen i Uppsala län 
(dnr. 551-4643-12, beslutsdatum 17 december 2013). 

Tillståndet omfattar sammanfattningsvis; 
- anläggning för mellanlagring av 30 000 ton annat avfall än farligt avfall samtidigt, 
- mellanlagring av maximalt 200 ton farligt avfall samtidigt, 
- sortering av annat avfall än farligt avfall, 
- återvinning genom mekanisk bearbetning av maximalt 6000 ton annat avfall än 
farligt avfall per kalenderår, 
- biologisk behandling av maximalt 2000 ton park- och trädgårdsavfall per 
kalenderår, 
- befintlig deponi, 
- omlastning av maximalt 10 000 ton hushållsavfall per kalenderår, 
- lokal behandling av lakvatten från avfallsanläggningen, samt att renat vatten får 
avledas till recipienten Trosaån. 

Tillståndet gäller tills vidare och är förenat med 14 villkor. Villkoren reglerar bland 
annat hur avfall får tas emot och hanteras, hantering av lakvatten från anläggningen, 
åtgärder för att motverka olägenheter för omgivningen, buller från anläggningen, 
kontrollprogram med mera. 

Åtaganden 
Korslöts avfallsanläggning har ett kontrollprogram för buller. I enlighet med 
framtaget kontrollprogram, kommer verksamhetsutövaren att utföra mätningar för 
att kontrollera buller så snart planerad åtgärd genomförts. Resultat av mätningar 
kommer att redovisas till tillsynsmyndigheten 

I samband med anläggningsarbeten kommer gränserna till naturvårdsområde och 
Natura 2000 att tydligt markeras i fät, för att säkerställa att skada inte uppkommer 
på naturmiljön. Inga upplag eller transporter kommer att ske utanför vägar och 
avgränsat område. 
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Arbetena ska ske med försiktighet så att inte de angränsande, klassade naturtyperna 
(9010 Taiga och 9050 Näringsrik granskog) i Natura 2000 området Tullgarn Södra 
påverkas negativt av arbetena (villkor från separat dispensbeslut). 

De föreskrifter som i övrigt gäller för Tullgarns naturvårdsområde ska följas 
(villkor från separat dispensbeslut). 

Sökandes beskrivning av verksamheten 
Den för ändringstillstånd aktuella delen av verksamheten innebär drift av 
återvinningscentral för mottagning av avfall. Vid återvinningscentralen kan 
privatpersoner lämna sorterat avfall såsom grovavfall, trädgårdsavfall, 
producentansvarsavfall och farligt avfall. Återvinningscentralen är bemannad och 
ligger centralt belägen i verksamhetsområdet. 

Inom verksamhetsområdet finns förutom aktuell återvinningscentral även 
verksamheter som i huvudsak innebär mellanlagring och omlastning av avfall, 
kompostering av park- och trädgårdsavfall, sortering av schaktmassor samt 
krossning och utlastning av flis, betong med mera. 

Planerad ändring av verksamheten 
Ändringen avser i huvudsak ändrad lokalisering av återvinningscentralen men 
innebär också en uppgradering av verksamheten. Den föreslagna lokaliseringen av 
återvinningscentralen ligger cirka 60 meter nordost om nuvarande placering, i den 
nordöstra delen av verksamhetsområdet. Platsen ligger i verksamhetsområdets 
utkant, intill infarten till anläggningen. Området utgörs idag av en öppen grusad yta 
samt en mindre skogsdunge med blockig mark Skogsdungen består mestadels av 
tall och gran av yngre- eller medelålder, samt enstaka aspar och björkar. I dungen 
finns även enstaka tall av något högre ålder. Inom området finns även befintliga 
grusvägar, vars sträckningar behöver förändras i samband med planerad åtgärd. 

Vägarna, samt ett mindre område i anslutning till vägarna, ligger delvis inom 
naturvårdsområdet, och Natura 2000 området, Tullgarn. Området i anslutning till 
vägarna utgörs av skogsmark som består av lövträd, glest stående tallar samt inslag 
av gran. Den yta som berörs av planerad återvinningscentral utgörs inte av Natura-
naturtyp. 

Platsen ligger lägre i terrängen jämfört med tidigare läge samt omgivande 
verksamhet. Delar av det aktuella området har tidigare varit bilskrot. 

För att säkerställa att marken är lämplig att exploatera har markundersökningar 
genomförts i syfte att upptäcka eventuell förekomst av föroreningar. Schakt och 
sprängning behöver utföras inom ett avgränsat område, för att kunna erhålla 
lämpliga marknivåer för planerad verksamhet. 

Ramper inom området kommer att byggas upp med hjälp av exempelvis L-stöd. En 
körväg anläggs, som underlättar logistiken och ger god säkerhet för 
besökare/avfallslämnare. Belysningsmaster och stängsel anläggs inom 
verksamhetsområdet och runt återvinningscentralen. 
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Större containrar, än i nuvarande drift, kommer att användas vid nya AVC:n, vilket 
innebär ett minskat behov av transporter och tömning i verksamheten. 

För uppsamling och rening av dagvattnet kommer erforderliga ledningar samt 
reningsanordningar för slam -och oljeavskiljning att anläggas. Reningen förläggs till 
områdets lågpunkt i den nordöstra delen området 

Anläggningen har dimensionerats efter verksamhetsområdets yta, utifrån nederbörd 
av ett 10-årsregn. 

Miljökonsekvensbeskrivning 

Lokalisering 
Den föreslagna placeringen av återvinningscentralen har främst valts för att öka 
tillgänglighet för allmänheten. Verksamhetens nuvarande läge, samt andra 
placeringar inom avfallsanläggningen, innebär en sämre trafiksäkerhetssituation för 
privatpersoner som besöker återvinningscentralen. Det har bedömts som viktigt att 
separera återvinningscentralen från den del av området som trafikeras av yrkestrafik 
och tunga transporter. 

Det är dessutom viktigt för kommunen att planera långsiktigt för en tillgänglig 
återvinningscentral som kräver större yta än nuvarande. Detta innebär att 
verksamheten behöver förläggas till anläggningens utkant. 

Den aktuella platsen har bedömts som lämplig för ändamålet. Platsen hyser inga 
naturvärden och den genomförda milj ötekniska markundersökningen visar även att 
platsen inte har förorenats av tidigare verksamhet på ett sätt som begränsar den 
planerade användningen av marken. De riktvärden som finns för "mindre känslig 
markanvändning" överskrids inte för några av de ämnen som eftersökts i 
utredningen. 

Utsläpp vatten 
Det dagvatten som uppkommer på de hårdgj orda ytorna består av regnvatten och 
renas genom slam- och oljeavskiljning innan det avleds till recipient. Det avfall som 
skulle kunna innebära risk för förorening av omgivningen hanteras i enlighet med 
villkor i gällande tillståndsbeslut. Särskilda villkor finns för bland annat elavfall 
(villkor 9) samt farligt avfall (villkor 11). Verksamhetsutövaren har beredskap för 
att hantera eventuella olyckstillbud i form av läckage. 

Utsläppspunkt av dagvatten från verksamhetsområdet ligger i den nordöstra delen 
av området, efter föreslagen rening i enlighet med ovanstående punkt. Dagvattnet 
leds därifrån i ett öppet dike i nordöstlig riktning genom skogsmark, till vägdike 
utmed väg 800. Därefter leds vattnet vidare i öppna, samt delvis kulverterade diken, 
till Norasj ön. Från Norasj öns utlopp leds vatten sedan vidare via vattendrag till 
Tullgarnsviken/Gälöfjärden. 

Norasjön är inte klassad som vattenförekomst enligt VISS. Gälöfjärden är 
registrerad som vattenförekomst och har beslutade milj ökvalitetsnormer. Det 
bedöms dock inte finnas risk för att möjligheten att uppnå dessa påverkas av den nu 
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planerade verksamheten. Dagvattnet som leds i ovan nämnda diken kommer att vara 
renat i den anläggning som beskrivits ovan, samt ha passerat genom en betydande 
sträcka av öppna diken, samt Norasjön, innan det når aktuell vattenförekomst. 

Buller 
Verksamheten kommer även fortsättningsvis att uppfylla de villkor angående buller 
som beslutats i gällande tillstånd (villkor 12 i beslut den 17 december 2013, dnr. 
551-4643-12). Villkoret innebär att buller från anläggningen ska begränsas så att det 
inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå som frifältsvärden utomhus vid 
bostäder än 50 dBA helgfri mån-fre dagtid, 40 dBA nattetid, samt 45 c1RA övrig tid. 
Momentana ljud nattetid får inte överskrida 55 dBA vid bostäder. 

Verksamhetsutövaren bedömer att den planerade ändringen av verksamheten 
kommer att medföra att lägre bullernivåer alstras än från befintlig anläggning. 

Trafik 
Den nya lokaliseringen av återvinningscentralen gör att olycksrisken mellan 
yrkesfordon och privatbilar minskar markant. Trafiken till området beräknas inte 
öka i och med den ändrade lokaliseringen av återvinningscentralen. När det gäller 
transporter inom och till området så kommer dessa att öka tillfälligt under 
anläggningstiden. Den nya ÅVC är utformad med större containrar än nuvarande 
vilket innebär ett minskat behov av transporter/tömningar. 

Förorenad mark 
En milj öteknisk markundersökning har genomförts på den aktuella fastigheten 
under juli 2018 med anledning av att det funnits en bilskrot tidigare inom området. 

Den miljötekniska undersökningen utfördes genom att 15 provgropar grävdes inom 
ytan där bilskrotningsverksamhet tidigare förekommit. Två provgropar grävdes 
även utanför verksamhetsytan i det angränsande skogbevuxna området. En 
provgrop grävdes även utanför verksamhetsytan i det angränsande skogsbevuxna 
området. Jordprover analyserades dels med ett brett analyspaket för att täcka in 
många olika föroreningar, samt även mer specifika analyspaket som omfattar oljor, 
PAH och metaller. 

Grundvatten eftersöktes inom området i samband med undersökningen. Särskilt i 
några punkter grävdes tills berg påträffades, för att om möjligt komplettera 
provtagningen med grundvatten. Inom det aktuella området har inget grundvatten 
påträffats ovan fast berg. Grundvatten har därför inte analyserats med avseende på 
föroreningar. Med anledning av de låga halter av föroreningar som påträffats i 
marken så bedöms det inte finnas anledning att borra efter djupare grundvatten, 
eller att eftersöka grundvatten utanför aktuellt verksamhetsområde. Planerad 
markanvändning inom det aktuella området bör anses ingå i Naturvårdsverkets 
definition av "mindre känslig markanvändning", i likhet med t.ex. industrimark. 

Naturvårdsverkets delar in markens användningsområde i två klasser, känslig 
markanvändning (KM) eller mindre känslig markanvändning (MKM). Markytan för 
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en AVC bör ses som industrimark och klassas som en mindre känslig 
markanvändning. Samtliga av de 10 stycken uttagna milj öproverna avseende 
3 stycken samlingsprover och 7 stycken prover från enskilda provgropar understiger 
de aktuella generella riktvärdena för mindre känslig markanvändning. 
De utförda analyserna av jordprov visar att förekommande halter av föroreningar 
inte överstiger Naturvårdsverkets riktvärden för mindre känslig markanvändning. 

Den utförda markundersökningen visar att markytan endast i mindre omfattning är 
påverkad av den tidigare verksamheten och att den tänkta återvinningscentralen kan 
uppföras som planerat med hänsyn till människors hälsa och miljö. 

Ytterligare utredningar eller åtgärder bedöms inte behövas. 

Miljömål 
Verksamheten bidrar till milj ömålet "Giftfri miljö", eftersom den går ut på att 
uppmuntra återvinning och hushållning med resurser. Genom bra transportplanering 
och större containrar för mottaget avfall kan kommunen minska transporternas 
miljöpåverkan. 

Miljökvalitetsnormer 
Arbetet med att uppnå gällande milj ökvalitetsnormer för de närmaste 
vattenförekomsterna kommer inte att försvåras av omlokaliseringen av 
återvinningscentralen. Inte heller kommer milj ökvalitetsnormerna för buller eller 
luft riskera att överskridas. 

Planförhållanden 
Platsen som ansökan avser omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 
Verksamheten strider inte heller mot gällande översiktsplan. 

Riksintressen 
Verksamhetsområdet berör Tullgarns naturvårdsområde (jämställt med 
naturreservat) och Natura2000-område. I samband med den planerade ändringen så 
kommer en yta på ca 1500 m2  inom det skyddade området att behöva tas i anspråk 
för den nya återvinningscentralen. Den aktuella ytan består av grusvägar, del av den 
öppna grusplanen, en mindre träddunge och ett skogsområde i nära anslutning till 
vägarna. Skogsområdet består främst av yngre lövträd, enstaka tallar samt gran. 

Naturmiljön kommer inom området för ny återvinningscentral att försvinna. Ytan 
inom naturvårdsområde/Natura 2000-område utgörs inte av Natura-naturtyp enligt 
NNK. Med de nedanstående försiktighetsmått bedöms det inte finnas risk för 
påverkan på utpekade livsmiljöer inom Natura 2000-området. 

Länsstyrelsen i Södermanlands län har beslutat om dispens från föreskrifterna i 
naturvårdsområdet för aktuellt projekt 

Yttranden 
Milj önämnden i Trosa kommun anför i huvudsak följande. Milj önämnden är 
positiv till planerad rening av dagvatten, den bör kunna minska risken för negativ 
påverkan av dagvatten på omgivande mark- och vattenmiljö. Då beräkning av 
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uppkomna föroreningshalter i dagvatten saknas, ger den föreslagna möjligheten, att 
provtagning och analys av utgående vatten kan bli ett verktyg för att kunna anpassa 
reningsmetod till faktiskt uppmätta utsläpp. 

Länsstyrelsen i Södermanlands län anför i huvudsak följande. Trosa kommun 
har angett att man kommer att anlägga en olj eavskilj are med sand- och 
slamavskilj are för rening av dagvatten. Valet av reningsmetod har inte närmare 
motiverats. Oljeavskiljare har liten effekt när det gäller att avskilja metaller i 
dagvatten. En viss avskiljning av metaller som är bundna till grövre partiklar kan 
antas ske i slamavskiljaren, men den totala effekten gällande metaller bedöms ändå 
vara begränsad. Länsstyrelsen ser det därför som rimligt att en kompletterande 
åtgärd utreds med ett specifikt syfte att reducera dagvattnets innehåll av metaller 
(till exempel sedimentering, översilning, sand- eller brunnsfilter). Vi föreslår att 
kommunen under en prövotid på två år får utreda vilken kompletterande metod som 
är lämpligast. Detta bland annat med hänsyn till föroreningsbelastning, efter 
behandling i olj eavskilj are med sand- och slamavskiljning. 

Under förutsättning att ovanstående synpunkter beaktas, har Länstyrelsen inget att 
invända mot att ändringstillstånd beviljas i enlighet med ansökan. 

Kommunens bemötande 
Trosa kommun noterar att det inkommit synpunkter från Länsstyrelsen i 
Södermanlands län, angående uppföljning av eventuella föroreningar av metaller i 
dagvatten från planerat verksamhetsområde. Trosa kommun anser att det är rimligt 
att utföra kompletterande utredning och uppföljning under en prövotid, i enlighet 
med Länsstyrelsens förslag. 

Milj öprövningsdelegationens bedömning 

Miljökonsekvensbeskrivning 
Milj öprövningsdelegationen konstaterar att bolaget har genomfört samråd och 
upprättat en milj ökonsekvensbeskrivning enligt bestämmelserna i 6 kap. 
milj öbalken och förordningen (1998:905) om milj ökonsekvensbeskrivningar. 
Milj öprövningsdelegationen finner att inlämnad milj ökonsekvensbeskrivning efter 
gjorda kompletteringar uppfyller kraven och kan godkännas enligt 6 kap. 
9 § milj öbalken. 

Tillåtlighet 
Föreliggande ansökan gäller en ändring av en redan etablerad och tillståndsgiven 
verksamhet. Enligt 16 kap. 2 § miljöbalken får tillståndet vid en ändring av en 
miljöfarlig verksamhet begränsas till att endast avse ändringen. Ansökan avser flytt 
av en återvinningscentral inom i huvudsak befintligt verksamhetsområde för 
avfallsanläggningen Korslöt. Milj öprövningsdelegationen anser att förutsättningar 
föreligger för att endast pröva ändringen. 

Planförhållanden 
Enligt 2 kap. 6 § milj öbalken får ett tillstånd inte ges i strid med en detaljplan eller 
områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen. Någon detaljplan eller 
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områdesbestämmelse för området firms inte. Milj öprövningsdelegationen bedömer 
därmed att den sökta verksamheten inte står i strid med gällande plan. 

Miljökvalitetsnormer och milj ömål 
Milj öprövningsdelegationen bedömer att eventuella utsläpp från verksamheten 
inklusive transporter inte kommer påverka milj ökvalitetsnormema för luft, buller 
och vatten. Vidare bedömer Milj öprövningsdelegationen att verksamheten inte 
kommer att påverka milj ömålen negativt. Eftersom byte av plats för verksamheten 
syftar till att effektivisera avfallstransporterna och ge bättre utrymmen för 
återvinning, bidrar det snarare till att något förbättra möjligheten att uppnå miljömål 
som frisk luft, begränsad klimatpåverkan och giftfri miljö. 

Villkor 
Milj öprövningsdelegationens uppfattning är att återvinningscentraler i normalfallet 
inte orsakar utsläpp av betydelse till mark, vatten eller luft. Delegationens 
bedömning är att det inte sker ett kontinuerligt utflöde av exempelvis olja och 
metaller med utgående vatten som för vissa industriverksamheter. Dänned finns 
inte heller skäl att reglera halter av föroreningar med begränsningsvärden. Det bör 
dock finnas reningsutrustning som kan ta hand om förekommande föroreningar. För 
denna typ av anläggning bedömer Milj öprövningsdelegationen att en kombination 
av slam -och oljeavskiljning motsvarar bästa möjliga teknik. Även om 
Milj öprövningsdelegationen inte föreskriver om någon utredning under en prövotid 
föreligger inget hinder för kommunen att genomföra en utredning om 
reningsanläggningens funktion och föroreningsmängder i utgående vatten som en 
del av egenkontrollen. 

Milj öprövningsdelegationen anger i villkor ramen för hur reningsanläggningen ska 
utformas. De närmare detaljerna rörande utformning, skötsel och tömningsintervall 
får tillsynsmyndigheten genom delegation möjlighet att påverka. 

Det är viktigt med förebyggande åtgärder. Kommunen anger att man har utrustning 
och rutiner för att ta hand eventuella spill inom verksamhetsområdet. 
Milj öprövningsdelegationen anser att det finns skäl att i villkor reglera att 
verksamhetsområdet sopas regelbundet för att förebygga att föroreningar bundna till 
partiklar följer med dagvattnet. Sopning behöver dock inte ske under extrema 
väderförhållanden eller dylikt. 

Milj öprövningsdelegationen bedömer att dessa villkor tillsammans med villkoren i 
ursprungligt beslut utgör tillräckliga skyddsåtgärder. 

Sammanfattande bedömning 
Milj öprövningsdelegationen anser sammantaget att verksamheten går att förena 
med de allmänna hänsynsreglerna och målen i milj öbalken samt med en från allmän 
synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna. Tillstånd ska därför 
lämnas till verksamheten. 

Information 
Beslutet får tas i anspråk när det har vunnit laga kraft. 
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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 milj ödomstolen, se 
bilaga 2. 

Detta beslut har fattats av Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i 
Uppsala län. I beslutet har länsassessor Gunnar Ljungqvist, ordförande, och 
miljöskyddshandläggare Torbjörn Johansson, miljösakkunnig, deltagit. Ärendet har 
beretts av milj öskyddshandläggare Lars Andersson. 

Gunnar Ljung rbjörn Johansson 

Lars Andersson 

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

Sändlista: 
Naturvårdsverket, registratorgnaturvardsverket.se  
Havs- och Vattenmyndigheten, Box 11 930, 404 39 Göteborg 
Länsstyrelsen i Södermanlands län, 611 86 Nyköping 
Miljönämnden i Trosa kommun, 619 80 Trosa 
Structor i Nyköping AB, Kungshagsvägen 3A, 611 35 Nyköping 

Miljöskyddsenheten (TJ) 
Rättsenheten (GL, GS)) 



Kungörelsedelgivning 

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län, har den 24 januari 2019 
(dnr: 551-3949-18) beslutat att meddela Trosa kommun ändringstillstånd enligt 16 kap. 2 § 
miljöbalken för att vid Korslöts avfallsanläggning på fastigheterna Åby 2:59 och Kroka 1:1 i 
Trosa kommun, ändra och flytta återvinningscentralen inom avfallsanläggningen. 

Beslutet finns tillgängligt på Länsstyrelsens diariestation, Bäverns gränd 17 i Uppsala och 
Tekniska kontoret, Västra Långgatan 5 i Trosa. Aktförvarare är Stig Törndahl. 

Beslutet får överklagas inom tre veckor räknat från den 7 februari 2019, då delgivning anses 
ha skett. 



Besvärshänvisning Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen 

Hur man överklagar 
Ni kan överklaga detta beslut hos Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. 
Överklagandet ska vara skriftligt och undertecknat av Er. Tala om vilket beslut Ni 
överklagar, t ex genom att ange ärendets diarienummer. I överklagandet ska Ni 
redogöra för varför Ni menar att Länsstyrelsens beslut är felaktigt och hur Ni anser 
att det ska ändras. Brevet ska lämnas/skickas till Länsstyrelsen och inte till 
Nacka tingsrätt, Mark- och milj ödomstolen. Överklagandet ska ha kommit in till 
Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet, annars kan Ert 
överklagande inte tas upp. 

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  
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