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UPPSALA LÄN

m4 gruppen AB
Kraftlinj egatan 14
721 36 Västerås

Miljöprövningsdelegationen

Kungörelsedelgivning

Ändring av tillstånd enligt miljöbalken för m4 gruppen AB
avseende lagring av batterier på fastigheten Valhalla 2:26 i
Eskilstuna kommun
Verksamhetskod 90.50 enligt 29 kap. 4 § miljöprövningsförordningen (2013:251)
2 bilagor

Beslut
Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län lämnar med stöd av
16 kap. 2 § miljöbalken, m4 gruppen AB (bolaget), med organisationsnummer
556787-8318, ändringstillstånd avseende lagring av batterier på fastigheten i
Valhalla 2:26 i Eskilstuna kommun.
Ändringen gäller lagring av maximalt 40 ton batterier vid ett och samma tillfälle.
Tillståndet gäller tills vidare.
I övrigt gäller tidigare meddelat tillstånd med villkor beslutat av
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Södermanlands län den 6 april
2010, dnr. 551-693-2010.
Miljöprövningsdelegationen godkänner med stöd av 6 kap. miljöbalken den i
ärendet upprättade milj ökonsekvensbeskrivningen.
Igångsättningstid
Miljöprövningsdelegationen anger ingen tid inom vilken verksamheten ska ha satts
igång eftersom tillståndet avser en verksamhet som redan pågår.
Kungörelsedelgivning
Miljöprövningsdelegationen beslutar att kungörelse om detta beslut ska införas
inom 10 dagar från datum för beslutet i Post- och Inrikes Tidningar samt i
ortstidningen Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning, (se bilaga 1).
Kungörelsedelgivningen sker enligt reglerna i 47 och 49 §§ delgivningslagen
(2010:1932).

POSTADRESS 751 86 Uppsala GATUADRESS Bäverns gränd 17
TELEFON 010-22 33 000 FAX 010-22 33 010
E-POST uppsala@lansstyrelsen.se WEBBPLATS vvvvw.lansstyrelsen.se/uppsala
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Redogörelse för ärendet
Bakgrund
Bolaget har ett uppdrag att samla in och transportera småbatterier från
återvinningscentraler till mottagningsanläggning. Innan transport till
mottagningsanläggningen lagras batterier i bolagets lokal på Fabriksgatan 4 i
Eskilstuna. Anledningen till att bolaget vill ändra sitt tillstånd är att man tidigare
hade en större hantering av batterier än i dagsläget. Batterierna lastades även om
från batteriboxar till säckar innan vidaretransport, eftersom
mottagningsanläggningen tidigare inte kunde hantera boxar. Numera kan dock
mottagningsanläggningen hantera boxar så det finns därför inget behov av
omlastning. Maximal lagring avses minska från 1200 ton till 40 ton. Bolaget vill
ändra befintlig tillstånd för att det ska stämma bättre med bolagets verksamhet, för
att minska tillsynsavgiften och för att inte bli industriutsläppsverksamhet.
Samråd
Bolaget hade samråd med Länsstyrelsen i Södermanlands län och Miljö- och
räddningstjänstnämnden vid Eskilstuna kommun den 8 december 2015. Samråd
med allmänheten genomfördes via annonsering i Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs
tidning den 19 mars 2016.
Ärendets handläggning
Ansökan med milj ökonsekvensbeskrisming kom in till Milj öprövningsdelegationen
den 23 juni 2016. Efter kompletteringar kungjordes ansökan i ortstidningen
Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs tidning och remitterades till Miljö- och
räddningstjänstnämnden vid Eskilstuna kommun (nämnden) och Länsstyrelsen i
Södermanlands län (länsstyrelsen). Yttranden har kommit in från nämnden och
länsstyrelsen som tillstyrker ändrat tillstånd.

Ansökan med yrkanden, åtaganden och förslag till villkor
Yrkanden
Bolaget ansöker om lagring av maximalt 40 ton batterier enligt 29 kap. 50 § sjätte
punkten milj öprövningsförordningen (2013:251).

Bolagets beskrivning av verksamheten
Bolaget samlar in och transporterar småbatterier från återvinningscentraler till
bolagets lokal på Fabriksgatan 4, där de lagras innan vidaretransport till
mottagningsanläggning. Batterier lagras i lokalen tills de kan fylla en hel transport
till mottagningsanläggningen. Transporterna kan därigenom effektiviseras och
optimeras.
Maximalt 40 ton batterier avses lagras samtidigt, vilket motsvarar maximalt 50 fulla
boxar. Genomsnittligt lager beräknas uppgå till ca 10-15 ton. Utleveranser beräknas
ske ca 1 gång per månad och total mängd per år ca 150 ton. De typer av batterier
som kommer lagras är:
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•
•
•
•
•
•
•

1301A, Nickelkadmiumbatterier (NiCd)
1302A, Knappceller och batterier uppbyggda av knappceller
1303A, Blybatterier (Pb)
1304A, Nickelmetallhydridbatterier (NiMh)
1305A, Övriga batterier, alkaliska och brunstensbatterier
1306A, Litiumbatterier
1307A, Litium-ion och -polymerbatterier

De transportföretag som transporterar batterierna till och från lagret har tillstånd
från Länsstyrelsen att transportera farligt avfall.
Miljömål
Verksamheten bidrar till milj ömålet "Giftfri miljö", eftersom den går ut på att
uppmuntra återvinning och hushållning med resurser. Genom bra transportplanering
och fulla fordon som transporterar batterier kan bolaget minska transporternas
utsläpp och miljöpåverkan.
Milj ökvalitetsnormer
Eftersom verksamheten inte innebär utsläpp till mark, vatten eller luft eller höjda
bullernivåer anser m4 gruppen AB att verksamheten uppfyller
milj ökvalitetsnormerna.
Planförhållanden
Bolaget anser att platsen för lagret är bra eftersom den möjliggör lätt
transportplanering samt ger milj ömässiga vinster beroende på att ett helt fordon kan
fyllas för transport. Transporterna till och från lagret kommer inte att öka då
bilarnas turer utgår och avslutas från detta område. Enligt bolaget kommer
verksamheten inte innebära någon ökad milj öbelastning för området eller
närboende. Verksamheten kommer bedrivas under ordinarie arbetstid vardagar
7.00-18.00. Området har sedan länge använts för industrier och lagerverksamhet
och inga bostäder fmns i närheten. Närmsta bostad i SSV ligger drygt 220 m från
tomtgräns till Valhalla 2:26. I östlig riktning finns bostäder på ca 300 m avstånd och
i norr på drygt 270 m avstånd.
Nollalternativet
Om lagringen inte skulle ske i lagerlokalen på Fabriksgatan i Eskilstuna skulle
transporterna behöva gå direkt från återvinningscentralerna till
mottagningsanläggningen i Karlskoga med halvfulla bilar, vilket inte är lämpligt av
vare sig milj öskäl eller samhällsekonomiska skäl.
Råvaror och kemiska produkter
Verksamheten kommer inte innebära någon kemikaliehantering eller
råvaruförbrukning.
Skyddsåtgärder
Brandvarnare, brandsläckare och absol fmns placerade i anslutning till
lagringsplatsen. Skyddsronder görs 1-2 gånger per år.
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Det löpande ansvaret för att skyddsåtgärderna efterföljs åligger det anlitade åkeriet
och dess chaufförer. Därutöver görs stickprovskontroller av m4 gruppen. Följande
punkter ska kontrolleras vid varje lastning och lossning.
1. Brandsläckare och absol ska finnas placerade i anslutning till
lagringsplatsen.
2. Fyllda boxar ska vara helt stängda och placerade på uppmärkt plats minst 50
cm från väggen.
3. Tomma boxar ska placeras på uppmärkt plats särskiljda från de fyllda
boxarna.
4. Maximal lagringsvolym får ej överstigas.
Hälsoeffekter
Lagring av batterier i lokalen har ingen påverkan på människors hälsa.
Energi, avfall och utsläpp
Lagringen orsakar inga utsläpp, inget avfall eller förändringar i energiförbrukningen
i lokalen. Inga brunnar finns i lokalen varför vätska inte påverka miljön utanför
lagret.
Transporter
Transporter till lagret från återvinningscentraler kommer ske 1-2 gånger per vecka
och uttransporter ca 1 gång per månad.
Effekter vid olyckor
Brand i lagret är den enda miljörisken. I lagret finns brandsläckare i närheten av den
planerade lagringsplatsen. Vid eventuellt läckage (regnvatten som kommit i kontakt
med batterier) från boxarna används absol.
Bolaget bedömer att riskerna är små vid en olycka på vägen. Endast vid kraftig
brand kan batterierna ha en negativ påverkan på omgivningen. Annars är
batteriboxarna lastsäkrade i fordonet enligt bestämmelserna.

Yttranden
Miljö- och räddningstjänstnämnden vid Eskilstuna kommun (nämnden) och
Länsstyrelsen i Södermanlands län (länsstyrelsen) har i huvudsak lämnat följande
synpunkter.
Nämnden har inte några invändningar mot att det befintliga tillståndet ändras på det
sätt som bolaget yrkar, d.v.s. att den mängd batterier som får lagras vid ett och
samma tillfälle minskas från 1200 ton till 40 ton samt att omlastning inte längre
kommer ske. Nämnden bedömer även att de villkor som gäller för verksamheten
idag ska gälla fortsättningsvis.
Länsstyrelsen tillstyrker ansökt ändring av verksamheten.
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Milj öprövningsdelegationens bedömning
Milj ökonsekvensbeskrivning
Milj öprövningsdelegationen konstaterar att bolaget har genomfört samråd och
upprättat en miljökonsekvensbeskrivning enligt bestämmelserna i 6 kap.
miljöbalken och förordningen (1998:905) om milj ökonsekvensbeskrivningar.
Miljöprövningsdelegationen fmner att inlämnad miljökonsekvensbeskrivning 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
lagring av maximalt 40 ton batterier, vilket är en minskning från maximalt 1200 ton
enligt gällande tillstånd från den 6 april 2010. Miljöprövningsdelegationen anser att
förutsättningar föreligger för att endast pröva ändringen.
Lagringsverksamheten orsakar i normalfallet inga utsläpp till mark, vatten eller luft.
Ett större utsläpp bedöms endast kunna ske i samband med en större brand. Bolaget
kommer vidta skyddsåtgärder mot brand och detta ska även finnas med i
verksamhetens kontrollprogram enligt gällande tillståndsbeslut. Räddningstjänsten
har haft tillfålle att yttra sig över ansökan men har inte kommit in med några
synpunkter på verksamheten.
Miljöpåverkan sker via transporter. Tidigare beräknades antalet inkommande
transporter till ca 16 per månad och antalet utgående transporter till ca 14 per
månad. I föreliggande ansökan beräknas antalet inkommande transporter till 1-2 per
vecka och utgående transporter till ungefär 1 per månad, d.v.s. klart fåne jämfört
med tidigare.
Verksamheten bedöms komma att bedrivas som tidigare, dock i mindre omfattning,
och undantaget att omlastning inte längre kommer ske. Verksamhetens
miljöpåverkan bör därmed bli mindre än tidigare.
Enligt 2 kap. 6 § miljöbalken får ett tillstånd inte ges i strid med en detaljplan eller
områdsbestämmelser enligt plan- och bygglagen. Syftet med detaljplanen för
området är att det ska användas som industriområde. Milj öprövningsdelegationen
bedömer därmed att den sökta verksamheten inte står i strid med gällande plan.
Milj öprövningsdelegationen bedömer att eventuella utsläpp från verksamheten
inklusive transporter inte kommer påverka milj ökvalitetsnormerna för luft och
vatten. Vidare bedömer Milj öprövningsdelegationen att verksamheten inte kommer
påverka milj ömålen negativt. Eftersom verksamheten syftar till att effektivisera
transporterna och handlar om återvinning, bidrar den snarare till att uppnå milj ömål
som frisk luft, begränsad klimatpåverkan och giftfri miljö.
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Miljö- och räddningstjänstnämnden vid Eskilstuna kommun samt Länsstyrelsen i
Södermanlands län har inget att invända emot att tillståndet ändras enligt bolagets
ansökan.
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.

Detta tillstånd befriar inte bolaget från skyldigheten att iaktta vad som gäller enligt
andra bestämmelser för den anläggning eller verksamhet som tillståndet avser.
Ändringar i verksamheten kan kräva nytt tillstånd eller anmälan enligt 1 kap. 4, 10
och 11 §§ milj öprövningsförordningen (2013:251). Ändringar av verksamheter ska
anmälas till tillsynsmyndigheten på det sätt som anges i 22 § förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Bolaget ska enligt 26 kap. 19 § milj öbalken fortlöpande planera och kontrollera
verksamheten för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa
eller miljön samt i övrigt iaktta vad som sägs i förordningen (1998:901) om
verksamhetsutövares egenkontroll. Varje år före utgången av den 31 mars ska en
miljörapport lämnas in till tillsynsmyndigheten enligt 26 kap. 20 § miljöbalken och
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport.
Bolaget ska enligt 26 kap. 21 och 22 §§ miljöbalken till tillsynsmyndigheten lämna
de uppgifter som behövs för tillsynen samt utföra eller bekosta sådana
undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen.
Enligt förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken ska avgift betalas årligen av den som bedriver miljöfarlig verksamhet.
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Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, se
bilaga 2. Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 10 april 2017.

Detta beslut har fattats av Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i
Uppsala län. I beslutet har länsassessor Annika Israelsson, ordförande, och
miljöskyddshandläggare Torbjörn Johansson, miljösakkunnig, deltagit. Ärendet har
beretts av miljöskyddshandläggare Fredrik Svanberg.

T4- 1,(AA,
Annika Israelsson

Jorn

ansson

Fredrik Svanberg

Bilagor:
1. Kungörelsedelgivning
2. Hur man överklagar till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen.
Sändlista:
Naturvårdsverket, registratorgnaturvardsverket.se
Havs- och Vattenmyndigheten, Box 11 930, 404 39 Göteborg
Länsstyrelsen i Södermanlands län, 611 86 Nyköping
Eskilstuna kommun, Miljö- och räddningstjänstnämnden, 631 86 Eskilstuna

Miljöskyddsenheten (TJ)
Rättsenheten (AI)

Bilaga 1

Kungörelsedelgivning
Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län, har den 9
mars 2017 (dnr: 551-4365-2016) beslutat att meddela m4 gruppen AB
ändringstillstånd enligt 16 kap. 2 § miljöbalken, för lagring av maximalt 40
ton batterier på fastigheten Valhalla 2:26 i Eskilstuna kommun.
Beslutet finns tillgängligt på Länsstyrelsens diariestation, Bäverns gränd 17 i
Uppsala och Stadshuset i Eskilstuna, kommunledningskontoret, Alva Myrdals gata
1 (aktförvarare Maria Hoflin).
Beslutet får överklagas inom tre veckor räknat från den 20 mars 2017, då
delgivning anses ha skett.

Bilaga 2

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 Milj öprövningsdelegationens 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 fatt Ert brev inom tre veckor från dagen för delgivningen av beslutet, annars
kan Ert överklagande inte tas upp.

Om något är oklart, så ring eller skriv till Länsstyrelsen.

