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Delgivningskvitto 
 
Upphävande av tillstånd enligt miljöskyddslagen avseende 
behandling av farligt avfall i form av maximalt 1 000 ton 
oljebemängd slipvadd på fastigheten Fagersta 3:11 i 
Fagersta kommun. 
1 bilaga 
 
Beslut 
 
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län upphäver med stöd 
av 24 kap 8 § 1b miljöbalken Länsstyrelsen i Västmanlands läns beslut den 
17 september 1998, dnr 241-3739-98, om tillstånd enligt miljöskyddslagen, till 
Mireco AB (bolaget), 556099-7065, att behandla maximalt 1 000 ton farligt avfall i 
form av oljebemängd slipvadd per år på fastigheten Fagersta 3:11 i Fagersta 
kommun.  
 
Redogörelse för ärendet 
 
Bolaget har den 14 februari 2017 kommit in med en ansökan om att Länsstyrelsen i 
Västmanlands läns beslut den 17 september 1998, dnr 241-3739-98, om tillstånd 
enligt miljöskyddslagen, till Mireco AB, 556099-7065, att behandla maximalt 1 000 
ton farligt avfall i form av oljebemängd slipvadd per år på fastigheten Fagersta 3:11 
i Fagersta kommun ska upphävas. Som grund för kommunens ansökan anförs att 
rubricerad verksamhet har upphört och därmed har tillståndsplikten för 
verksamheten upphört. Detta förhållande har anmälts till tillsynsmyndigheten. 
 
Miljöprövningsdelegationen har remitterat ansökan till Västmanland-Dalarna miljö- 
och byggnadsnämnd och Länsstyrelsen i Västmanlands län. 
 
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd som är tillsynsmyndighet har i 
sitt yttrande meddelat att nämnden inte har något att invända mot att tillståndet för 
behandling av farligt avfall med beslutsdatum 17 september 1998 upphävs. 
Länsstyrelsen i Västmanlands län avstår från att yttra sig i ärendet men erinrar om 
att det finns ytterligare ett tillstånd som gäller för verksamheten. Detta tillstånd är 
daterat den 4 februari 1988, dnr 11.1821-213-88.  
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Miljöprövningsdelegationen 

 Miljöprövningsdelegationens bedömning 
 
Enligt 24 kap 8 § 1a miljöbalken får tillståndsmyndigheten efter ansökan av 
tillståndshavaren besluta att upphäva ett tillstånd till miljöfarlig verksamhet, om 
verksamheten anmälts till tillsynsmyndigheten och tillståndsplikten för 
verksamheten upphört. 
  
Miljöprövningsdelegationen konstaterar att en anmälan har skett till 
tillsynsmyndigheten och den verksamhet som tillståndet omfattade har upphört. Det 
föreligger därför inget hinder, enligt miljöbalken, mot att upphäva bolagets tillstånd. 
Miljöprövningsdelegationen finner därför att ansökan ska bifalls. 
 
Information 
Miljöprövningsdelegationen erinrar om att tillstånd meddelat av Länsstyrelsen i 
Västmanlands län, daterat den 4 februari 1988, dnr 11.1821-213-88, fortsatt gäller. 
 
Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas till Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, se 
bilaga 1. 
 
 
Detta beslut har fattats av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i 
Uppsala län. I beslutet har länsassessor Annika Israelsson, ordförande, och 
miljöskyddshandläggare Torbjörn Johansson, miljösakkunnig, deltagit. Ärendet har 
beretts av miljöskyddshandläggare Lars Andersson. 
 
 
 
Annika Israelsson  Torbjörn Johansson 
 
 
   Lars Andersson 
 
Bilaga: 
1. Hur man överklagar till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen. 
 
Sändlista: 
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm 
V-Dala Miljö & Bygg, 774 81 Avesta (Delgivningskvitto) 
Länsstyrelsen i Västmanlands län, 721 86 Västerås  
----------------------- 
Akten 
Miljöskyddsenheten (TJ) 
Rättsenheten (AI) 
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