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Delgivningskvitto 

 

 

Begäran om förlängning av redovisningstid för Vika 

avfallsanläggning på fastigheterna Lasstorp 4:1, 4:2 och 

Floda – Sund 1:1, 2:1, 3:1 och 4:1 i Katrineholms kommun 
Verksamhetskod enligt 90.300 enligt 29 kap 36 § miljöprövningsförordningen (2013:251)    

 

BESLUT 
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län bifaller 

Tekniska verken i Linköping (bolaget), organisationsnummer 556004-

9727, begäran om att förlänga den angivna redovisningstiden för 

utredningsuppdraget i tillståndsbeslutet för bolagets verksamhet daterat 

den 7 mars 2011 (dnr 551- 3814-2005). Miljöprövningsdelegationen 

beslutar med stöd av 22 kap. 27 § miljöbalken (MB) att redovisningen av 

utredningsuppdraget ska inlämnas senast den 31 december 2015. 

 

BAKGRUND 

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Södermanlands län 

lämnade i beslut den 7 mars 2011(dnr 551-3814-2005) Katrineholm Energi 

AB, numera Tekniska verken i Linköping AB, tillstånd enligt miljöbalken 

till fortsatt verksamhet vid Vika avfallsanläggning. Tillståndet omfattar 

även ett nytt system för lakvattenbehandling utanför nuvarande 

avfallsanläggnings verksamhetsområde. 

 

I tillståndsbeslutet uppsköt Miljöprövningsdelegationen avgörandet om 

vilka slutliga villkor som ska gälla för utsläppen av föroreningar till 

recipient från deponin och lakvattenbehandlingssystemet under ett 

femårigt prövotidsförfarande, det vill säga till april 2011. Katrineholm 

Energi AB erhöll efter ansökan förlängning av prövotiden till och med 10 

april 2014, enligt beslut av Miljöprövningsdelegationen inom 

Länsstyrelsen i Södermanlands län, daterat 25 augusti 2010 (dnr 551-7623-

2009). 

 

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET 

 

Ärendets handläggning 

Tekniska verken i Linköping AB (bolaget) inkom den 19 juni 2013 med 

begäran om förlängd tid för redovisning av utredning och förslag till 

slutliga villkor för lakvatten från Vika avfallsanläggning i Katrineholms 
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kommun. Ärendet remitterades till miljö- och hälsoskyddsnämnden i 

Katrineholms kommun och Länsstyrelsen i Södermanlands län 

 

Bolagets redovisning och yrkanden 

Under våren 2013 har ett markväxtsystem tagits i drift. Mindre 

kompletteringar av det lokala lakvattenreningssystemet, anslutningar och 

rördragningar pågår. Systemet kommer att tas i full drift under sommaren 

2013. 

 

Etableringen av markväxtsystemet har dragit ut på tiden bland annat på 

grund av besvärliga markförhållanden och problem med växtetableringen. 

Bolaget konstaterar att endast en växtsäsong utgör ett allt för dåligt 

underlag för att kunna redovisa förslag till slutliga villkor. Bolaget 

bedömer att det tar minst två växtsäsonger för markväxtsystemet att 

etablera sig fullt ut. Bolaget yrkar därför att senaste datum för inlämning 

av utredning med förslag på slutliga villkor anges till den 31 december 

2015.  

 

YTTRANDEN 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun har yttrat sig i 

ärendet och anfört att nämnden inte har något att erinra mot att Tekniska 

verken i Linköping AB ges förlängd prövotid för att utreda slutliga villkor 

för lakvatten från Vika avfallsanläggning.  Länsstyrelsen i Södermanlands 

län har yttrat sig i ärendet och anfört att Länsstyrelsen inte har något att 

erinra mot att prövotiden förlängs till och med den 31 december 2015. 

  

MILJÖPRÖVNINGSDELEGATIONENS BEDÖMNING 

Vid utredning av ny teknik, som i detta fall inbegriper ett markväxtsystem, 

ligger det i sakens natur att det kan finnas oförutsedda svårigheter att 

genomföra utredningen. Bolaget har angett relevanta sakskäl för att det är 

lämpligt att förlänga redovisningstiden för utredningsuppdraget. 

Miljöprövningsdelegationen delar därför remissinstansernas uppfattning 

att förlängd redovisningstid bör medges.  

 

Hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas till Nacka tingsrätt, Mark- och 

miljödomstolen,  

 

Beslut i ärendet har fattats av miljöprövningsdelegationen. I beslutet har 

deltagit länsassessor Mikaela Öster, ordförande, och 

miljöskyddshandläggare Lars Andersson, miljösakkunnig. Ärendet har 

föredragits av miljöskyddshandläggare Ulf Lindblom, miljöskyddsenheten. 
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Mikaela Öster  Lars Andersson 

 

 

   Ulf Lindblom 

 

 

SÄNDLISTA 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, 641 80 Katrineholm 

Länsstyrelsen i Södermanlands län, 611 86 Nyköping 

----------------------- 

Akten 

Miljöskyddsenheten (LA och IMA) 

Rättsenheten (GL) 

 


